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 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กำหนดนโยบายเสริมนสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
บริหาร  เพ่ือเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ  และคานิยม สำหรับขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดใหยืดถือและ
ปฏิบัติติคูกับกฏระเบียบ และขอบังคับอ่ืน ๆ โดยมุงมั่นทีจ่ะนำหนวยงานใหดำเนินงานตามภารกิจหลักดวย
ความโปรงใส เปนธรรม และปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  โดยกำหนดมาตรการ แนวทางใหกลุม
บริหารงานทั้ง 5 ฝาย ของโรงเรียนหอวัง  ถือปฏิบัติและดำเนินการ 
 กำหนดนโยบายเสริมสรางคุณธรรม  จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 1.ดานการปฏิบัติหนาที ่
 ครูและบุคลากรในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มคีวามโปรงใส 
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัดและจะตองเปนไปอยางเทา
เทียมกัน  ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัว  รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยาง
มุงมั่นเต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ  ไมมีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน  
ทรัพยสิน  หรอืประโยชนอ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานทั้งในกรณีทีแ่ลกกับการปฏิบัติหนาที่ และในกรณี
ชวงเทศกาลหรือวาระสำคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรอืแมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืน ๆ ตอบุคคลภายนอก  ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการรับสินบนไดในอนาคต 
 2.  ดานการใชงบประมาณ 
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  จัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพรอยางโปรงใสใชจาย
งบประมาณของหนวยงานอยางคุมคาเปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง  
การเบิกจายเงินของบุคลากรในเรื่องตาง ๆ เชน คาทำงานลวงเวลา  คาวัสดุอุปกรณ หรอื คาเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ  โดยความสำคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายใน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีได 
 3.  ดานการใชอำนาจ 
 ผูอำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  มีคณุธรรมจริยธรรมในการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ อยางเปนธรรมและไมเลอืกปฏิบัติ  รวมไปถึงไม
ใชอำนาจสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทำในธุระสวนตัวของตนเองหรือทำในสิ่งที่ไมถูกตอง 
 4.  ดานการใชทรัพยสนิของราชการ 

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพ่ือ
เผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการเปนปจจุบัน 

 5.  ดานการแกไขปญหาการทุจริต 
 โรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี  จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสำคัญ  มีกระบวนการเฝาระวัง  ตรวจสอบการทุจริตภายในโรงเรียน
รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการ
ทำงานเพ่ือปองกันการทุจริตในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 
 
 



 6.  ดานคณุภาพการดำเนินงาน 
 บุคลากรในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรมยึดหลกัตามมาตรฐาน  

ขั้นตอน  และระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด  และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ  
รวมถึงจะตองใหขอมูลเกี่ยวกบัการดำเนินการใหบริการแกผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรอืผูมีสวนรวมไดสวนเสีย
อยางตรงไปตรงมา  ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล  ไมเรียกรับเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติหนาที่ ตองคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก  ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับบุคล
ใดบุคคลหน่ึง หรือกลุมใดกลุมหน่ึง 

7.  ดานประสทิธิภาพการสือ่สาร 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เผยแพรขอมูลในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย

สามารถเขาถึงไดงายและไมซบัซอน มีขอมลูครบถวนและเปนปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางย่ิงผลการดำเนินงาน  
และขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  มีชองทางใหผูรับบรกิาร  ผูมาติดตอ  หรือผูมสีวนไดสวนเสียสามารถสง
คำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ  และมกีารช้ีแจงในกรณีที่มีขอกังวลสงสัยได
อยางชัดเจน  มีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียน  การทุจริตของครูในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

8.  ดานการปรับปรุงระบบการทำงาน 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  มีการประเมินการับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียตอ

การปรับปรุงระบบการทำงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดี
ย่ิงขึ้นรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น  ปรบัปรุง
การดำเนินงานใหมีความโปรงใส และเปดโอกาสใหผูรับบรกิารหรือผูมาติดตอ  เขามามีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 

9.  ดานการเปดเผยขอมูล 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปดเผยแพรขอมลูที่เปนปจจุบัน  บนเว็บไซต เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ให

สาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น  คือ 
  1.ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมลูพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธ และการ
ปฏิสัมพันธขอมูล 

 2. การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบรกิาร 
 3. การบริหารงานงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป การจัดซือ้จัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุ 
 4. การบริหารกลุมงานบุคคลและยุทธศาสตรของโรงเรียน ไดแก นโยบายการบริหารบุคคล

และยุทธศาสตรโรงเรียน การดำเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคลและยุทธศาสตรโรงเรียน และ
หลักเกณฑการบริหารบุคคลและยุทธศาสตรโรงเรียน 

 5. การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการ
เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

10.  ดานการปองกันการทจุริต 
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปดเผยการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับ

ทราบใน 2 ประเด็น คือ 
  1. การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสจุริตของผูบริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 



  2. มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใส
และปองกัน การทุจริต 
กำหนดหลักการปฏิบัติตนตามหลักคณุธรรมขององคกร 
 1.ปฏิญญาเขตสุจริต: โรงเรยีนหอวัง ปทมุธาน ี
  1. เราจะปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
โดยไมเลือกปฏิบัติ 
  2. เราจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สจุริต โปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได 
  3. เราจะปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ ตรงเวลา และอุทศิเวลาใหแกทางราชการ 
  4. เราจะรักษาผลประโยชนของทางราชการ ไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
  5. เราจะประพฤติปฏิบัติดีเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
 2.หลักปฏิบัติขององคกรคณุธรรม: โรงเรียนหอวัง ปทมุธาน ี
  “สามัคค ีมีวินัย เต็มใจใหบรกิาร” ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1. ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกนิไป โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับ 
  2. ความมีเหตุ หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไปอยาง มี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคำนึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทำน้ัน ๆ อยาง
รอบคอบ 
  3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 โดยมีเง่ือนไข ของการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ อยูในระดับพอเพียง 2 ประการ 
  1. เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกีย่วของรอบดาน 
ความรอบคอบที่จะนำความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ 
  2. เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มคีวาม
ซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การขับเคลื่อนโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝงและสรางจิตสำนึกความซื่อสตัย
สุจริต ไมคอรรปัช่ัน 

พฤษภาคม 2562 

กิจกรรมที่ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำที่ถือเปนเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนและสรางความรับรูเรื่องผลประโยชนทับซอน” 

มิถุนายน 2562 

กิจกรรมที่ 3. จัดกิจกรรมทำความดีเพ่ือสาธารณะแบงปน ลดความเห็นแก
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 

สิงหาคม - กันยายน 2562 

กิจกรรมที่ 4 อบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กรกฎาคม 2562 
กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมเตรียมความพรอมการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิง
ประจักษ ประจำป 2562 และช้ีแจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส (ITA เขตพ้ืนที่การศึกษา) 
-สงแบบสำรวจเชิงประจักษ OIT 

มิถุนายน 2562 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA โรงเรียน) 
-สงแบบสำรวจเชิงประจักษ OIT 

มิถุนายน 2562 

กิจกรรมที่ 7 สรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรคเพ่ือใหเขาถึงไดงาย 
นาสนใจ และกระตุนใหประชาชนรูสึกรวมกันเปนสวนหน่ึงในการตอตาน
การทุจริต 

เมษายน – พฤษภาคม 
2562 

กิจกรรมที่ 8 สรุปรายงานผล กันยายน 
 

 การดำเนนิการโครงการ / กิจกรรม 
  1.แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
ประจำปงบประมาณ 2562 
  2. ประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
  3. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ดานการทุจริต 
  4. ผูอำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศนโยบายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการบริหาร และประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหนาที่และการบริหารการศึกษาอยางซื่อสัตย 
สุจริต โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลจะปองกันการปราบปรามการทุจริต 

 5. ผูอำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศมาตรการใหผูมสีวนไดสวนเสีย มสีวนรวม 
เปนแนวปฏิบัติ เชน การกำหนดขั้นตอนวิธีการที่เกี่ยวของกับการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการการ
ดำเนินงาน ไดแก 

  1. มาตรการการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
  2. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
  3. มาตรการสงเสริมความโปรงใส ในการจดัซื้อจัดจาง 
  4. มาตรการจดัการเรื่องรองเรียนการทุจริต 



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

หอวัง ปทุมธานี) 
 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 มิถนุายน 2562 เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดแก ครูทีม่ีรายช่ือตามแบบกรอกรายช่ือผูมีสวนไดสวนเสีย (EIT) 
จำนวน 35 คน 

 12. กำกับติดตามการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี ปงบประมาณ 2562 

 13. จัดกิจกรรมทำความดี เพ่ือสาธารณะแบงปน ลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง มี
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ ดังน้ี 

  1. กิจกรรมฟงเทศน เน่ืองในวันอาสาฬบูชาและวันเขาพรรษา ประจำป 2562 และ
บำเพ็ญประโยชน วันจันทรที ่15 กรกฎาคม 2562 

  2. กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกรู 
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 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 

รายงานโครงการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี)  มีวัตถุประสงคเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมที่สะทอนความมีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมความรับผิดชอบ ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคณุธรรม จริยธรรม ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

 1.กิจกรรมฟงเทศน เนื่องในวันอาสาฬบชูาและวันเขาพรรษา ประจำป 2562 และ
บำเพ็ญประโยชน วันจันทรที่ 15 กรกฎาคม 2562 
 บุคลากรไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม ดังตอไปน้ี 

ทำใหรูจักการเสียสละ รับผิดชอบตอหนาที่ความสามัคคีเขารวมกิจกรรมของสถานศึกษา การมีสวน
รวมในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหความรวมมือ สขุุมรอบคอบ งดเหลา
เขาพรรษา ไดระลึกถึงวันคลายวันที่เกิดเหตุการณสำคัญของพระพุทธศาสนา สุขกาย รูจักทำบุญในวันสำคัญ
ทางศาสนาเปนคนธรรมมะธรรมโม ใจเย็น ไดใหความรวมมือในการทำกจิกรรมตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมาย



เปนคนชอบทำบุญมีระเบียบวินัย มีความรอบคอบเพ่ิมมากขึ้น เปนแบบอยางการปฏิบัติในครอบครัว มีสวน
รวมในสถานศกึษาปรับตัวใหเขากับภาวะแวดลอม ทำใหมีความเสียสละเพ่ือสวนรวมมากขึ้น 

ผลตอจิตใจ ตนเอง 
อดทน อดกลั้น มีความสุข ไดทำบุญรับพรจากพระสงฆ และอุทิศสวนกศุลใหเจากรรมนายเวร รักษา

ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม มีความสุขใจ จิตใจผองใส คิดดีทำดีไดยึดหลัก อริยสัจ 4 ในการทำงานสุขใจ โอบออม
อารีมีเมตตาทำใหจิตใจสงบขึน้มีความสุขที่ไดรวมทำบุญ มคีวามสุข อ่ิมบุญทำใหมีสติสมาธิและเกิดปญญาใน
การพัฒนางานที่ปฏิบัติ มีสติ ปลอยวางมากขึ้นมีความสุขทางใจ 

ผลตอองคกรที่ตนเองอยู 
สงเสริมใหบุคลากรรวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สงเสริมการใหความรวมมือ เกิดความสามัคคีใน

สถานศึกษา  เปนโรงเรียนตนแบบคุณธรรม  จริยธรรม บุคลากรมีสุขภาพจิต สุขภาพกายดีสงผลทำใหการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ สำเร็จผลสำเร็จไปดวยดีสุขกายสบายใจ รักและเคารพ ศรัทธาควรสงเสริมใหมีกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนารวมกันในโรงเรียน ทำใหคนโรงเรียนไดทำบุญ  สามัคคกีันและรวมมือกันเพ่ือใหกิจกรรมบรรลุ
เปาหมาย เกิดความรวมมือมรีะเบียบวินัยมากขึ้นเห็นความสามัคคใีนองคกรมีสวนรวมในการทำกิจกรรม มี
ความสามัคคี  มีจิตใจที่ดีตอกนัการทำงานรวมกันเปนหมูคณะของโรงเรียน  มีความรักสามัคคี สงบ สะอาด นา
อยู 

2. กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที ่28 กรกฎาคม 2562 

ความคิดเหน็เก่ียวกับจุดเดนของกิจกรรม 
 ถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ทุกคนรวมมือรวมใจในการเขารวมกิจกรรม 

บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการทำความดี ทำความดีดวยหัวใจ เกิดความ
สามัคคีในหมูคณะรวมแรงทำความสะอาดโรงเรียนที่เราอยูและบริเวณรอบขาง 

กิจกรรมทีม่ีสวนรวม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน (จิตอาสา เราทำความดีดวยหัวใจ)  โดยสรุป 
 ทำความสะอาด บริเวณดานหนา และภายในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เก็บขยะ เก็บวัชพืช 

ออกจากแปลงไมดอกไมประดับ กวาดใบไม และเก็บเศษกิง่ไมบริการดานความปลอดภัย น้ำด่ืม อาหาร 
ถายภาพ จัดเตรียมสถานที ่

จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ระหวางวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 
2562  

ผลทีเ่กิดกับผูเขารับการอบรม ขอคิด/แนวทางปฏิบัติ/ทีส่ามารถนำไปประยุกตใชในการทำงาน 
  1. มีสติและสมาธิในการทำงานมากขึ้น 
  2. การต้ังสติเตือนตนกอนทำ รับรูถึงบาปบุญคุณโทษ 
  3. สรางจิตสำนึกที่ดีมองโลกในทางบวก 
  4. การจะทำสิง่ใดใหสำเร็จตองใชความพยายามความอดทนและมีปญญาและตองรักษาศีล 5 
ในการดำรงชีวิตในปจจุบัน แลวชีวิตจะมีแตความสุข 
 ขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนา 
 1. บุคลากรควรมีความเช่ือมั่นในการทำกิจกรรมเพ่ือสวนรวม ถึงแมไมมผีูนำ ก็ควรปฏิบัติตามกำหนด 
 2. ควรจัดกิจกรรมในวันสำคญัทางพระพุทธศาสนาหรือสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตาง ๆ 
ที่สืบทอดกันมา อยางตอเน่ือง 
 3. ควรกำหนดเปนปฏิทินและกิจกรรมปฏิบัติโดยสม่ำเสมอทุก ๆ ปตอไป 



 4. ควรมีการจดัเวลาพักทีเหมาะสมและมีกจิกรรมที่หลากหลายกวาน้ี 
 5. เพ่ิมความถีใ่นการจัดกิจกรรมปละ 2 ครัง้ 
 6. ควรมีการถอดบทเรียนรวมกัน เพ่ือฝกและใหโอกาสทกุคนไดกลาแสดงความคิดเห็นที่ถูกตอง ถูก
สถานที่ถูกเวลา และใหคำมัน่สัญญาตอตนเองวากระทำตนอยางไร ในการสรางความดีตอสังคม ทุกสถานที่ ทุก
เวลาเพ่ือขัดเกลาใหจิตดี ที่มีเปนธรรมในใจเสมอ 
 7. การกำกับติดตามผลการพัฒนาของบุคลากรในโรงเรียน 
3. การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจรติ) 
ปงบประมาณ 2562 วันที่ 18 กันยายน 2562  
 ผลการประเมนิความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยภาพรวมของการจัดกิจกรรม ในครั้งน้ีมีความ
สมบูรณ ครบถวนอยูในระดับมาก 
 แนวทางปฏิบติั/ที่สามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานตอไป 
 1. จัดทำคำสั่ง, สรางหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และวัดประเมินผล 
 2. การสรางความตระหนักแกบุคลากรที่เกี่ยวของภายในใรงเรียนใหเกิดความเขาใจ 
 3. ขยายผลใหครูทุกทานทราบและนำสูการปฏิบัติ 
 4. วางแผนดำเนินการอยางเปนระบบ เผยแพรกิจกรรมทีด่ำเนินการ 
 5. นำความรูทีไ่ดมาเพ่ิมเติมในสวนที่ยังไมไดดำเนินการ 
 ขอเสนอแนะ 
 1.ควรใหครทูุกคนเขาการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศกึษา (โรงเรียนสุจริต) 
4. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีผลคะแนนลดลง สวนหน่ึงเน่ืองจาก สำนักงาน ป.ป.ช. มีการปรับเปลี่ยน
เกณฑการประเมินจากรูปแบบเดิมที่มี 5 ดัชนี เปลี่ยนใหมเปน 10 ตัวช้ีวัด ไมมีการประเมินเอกสารหลกัฐาน
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 และเผยแพรขอมูลการใชงบประมาณประจำป 
 
 
 



ขอเสนอแนะ 
 1. สรางความรูความเขาใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ใหกับบุคลากรในโรงเรยีนหอวัง 
ปทุมธานี อยางสม่ำเสมอ 
 2. จัดหาบุคลากรใหครบตามอัตรากำลังในบุคลากรการเงิน พัสดุ และงานแผนงาน หรอืเพ่ิมความ
เขมขนการกำกับติดตามการใชงบประมาณ ประจำป และเผยแพรขอมูลการใชงบประมาณประจำป 


