
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป�องกันทุจรติ

 
สงักัดสาํนักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร

สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั�นพื�นฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565



   
  

 

1 │ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันทุจริตประจำป 

กิจกรรมท่ี 1  การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพรอมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA Online) 

ป พ.ศ. 2565 

งบประมาณ   1,525 บาท 

รายละเอียดการดำเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 การประชุมปฏิบัติการเตรียม 

ความพรอมการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใส (ITA  Online) 

ป พ.ศ. ๒๕๖๕ วันท่ี 17 มิถุนายน 

2565 เวลา 13.00 น. เพ่ือมอบ

นโยบายและแนวทางการ

ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2565  

ณ หองประชุม 3 โรงเรียน               

พระตำหนักสวนกุหลาบ 

ขาราชการครูและบุคลากร 

โรงเรียนพระตำหนัก 

สวนกุหลาบ ผูเขารวม

ประชุม ประกอบดวย  

รองผูอำนวยการโรงเรียน 

พระตำหนักสวนกุหลาบ 

ขาราชการครูและบุคลากร 

โรงเรียนพระตำหนักสวน

กุหลาบ รวม 61 คน 

 

ในระหวางการประชุม รองผูอำนวยการ

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบไดมอบ

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงานจากผลการประเมิน ITA 

Online 2022 แนวทางในการพัฒนา 

การจัดเตรียมขอมูล และการปรับปรุง

ผลการปฏิบัติงานประเด็นตามตัวชี้วัด 

ท่ีไดคะแนนนอยและเปนขอบกพรอง

หรือจุดออนท่ีตองนำไปหาแนวทาง 

ในการแกไขปรับปรุงโดยเรงดวนตอไป 

คือ 1) การแตงตั้งผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 2) กำหนดมาตรการเพ่ือ

ขับเคลื่อน 3) การกำหนดข้ันตอน              

การปฏิบัติ กำกับ ติดตามใหนำไปสู            

การปฏิบัติ 4) การรายงานผลการ

ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

2 │ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันทุจริตประจำป 

 

กิจกรรมท่ี 2  การปลูกจิตสำนึกการสรางวัฒนธรรมองคกร 

งบประมาณ  4,880 บาท 

รายละเอียดการดำเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 การปลูกจิตสำนึก การสราง

วัฒนธรรมองคกร 

-การนำความรูเรื่องหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจำวัน 

-มารยาทงามตามแบบพระตำหนัก 

-จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน 

-ทำบุญ ตักบาตร 

-วันสำคัญ 

-งานตอนรับ – สงบุคลากร 

ขาราชการครูและบุคลากร 

โรงเรียนพระตำหนัก 

สวนกุหลาบ ผูเขารวม

ประชุม ประกอบดวย  

รองผูอำนวยการโรงเรียน 

พระตำหนักสวนกุหลาบ 

ขาราชการครูและบุคลากร 

โรงเรียนพระตำหนักสวน

กุหลาบ รวม 61 คน 

 

โรงเรียนไดจัดกิจกรรม ท้ัง 6 กิจกรรม 

ทำใหขาราชการครูและบุคลากร ปลูก

จิตสำนึก การสรางวัฒนธรรมองคกร มี

ทัศนคติ  คานิยม ในการปฏิบัติงาน

อยางซ่ือสัตย มีจิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบ

ตอหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

3 │ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันทุจริตประจำป 

 

กิจกรรมท่ี 3 การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity 

and Transparency Assessment: IIT)  การประ เม ินค ุณธรรมและความโปร  ง ใสใน                     

การดำ เน ินงานออนไลน   ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 

Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

งบประมาณ  500 บาท 
 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
 

ท่ี รายการกิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัด

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) 

การประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานออนไลน 

(Integrity and Transparency 

Assessment Online: ITA 

Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ของโรงเรียนพระตำหนัก 

สวนกุหลาบ  วันท่ี 30 สิงหาคม 

2565 ณ หองประชุม 3 โรงเรียน

พระตำหนักสวนกุหลาบ 

ขาราชการครูและ

บุคลากร โรงเรียน             

พระตำหนักสวนกุหลาบ 

ประกอบดวย รอง

ผูอำนวยการโรงเรียน 

พระตำหนักสวนกุหลาบ 

ขาราชการครูและ

บุคลากร โรงเรียน             

พระตำหนักสวนกุหลาบ              

ทุกคน 

 

ขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน

พระตำหนักสวนกุหลาบ มีความเขาใจ 

ท่ีถูกตองตอการตอบแบบวัดการรับรู

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) การประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานออนไลน (Integrity and 

Transparency Assessment Online: 

ITA Online) ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ในการนี้ ไดมีการหารือ

เก่ียวกับแนวทางการรายงานการ

เปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Operation 

Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) อีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

4 │ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันทุจริตประจำป 

กิจกรรมท่ี 4 พิธีการเชิงสัญลักษณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 

งบประมาณ  500 บาท 
 

รายละเอียดการดำเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 พิธีการเชิงสัญลักษณ                  

ในการประชุม ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี

แสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญ

กับการปรับปรุงพัฒนาและสงเสริม

หนวยงานดานคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงาน  

วันท่ี 9 กันยายน 2565                

ณ หองประชุม 3 โรงเรียนพระ

ตำหนักสวนกุหลาบ 

ขาราชการครูและบุคลากร 

โรงเรียนพระตำหนักสวน

กุหลาบ ประกอบดวย  

รองผูอำนวยการโรงเรียน 

พระตำหนักสวนกุหลาบ 

ขาราชการครูและบุคลากร 

โรงเรียนพระตำหนัก             

สวนกุหลาบทุกคน 

 

ขาราชการและบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มี

ความตระหนัก ใหความสำคัญกับการ

ปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมหนวยงาน

ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต  

การตระหนักในพิธีการเชิงสัญลักษณ

ของโรงเรียนสุจริต การตระหนักในการ

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย บุคลากรมีสวนรวม ใน

กิจกรรม เปนการเสรมิสรางวัฒนธรรม

องคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

5 │ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันทุจริตประจำป 

กิจกรรมท่ี 5  ประกาศเจตจำนงของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานและพิธีการลงนามขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) 
 

งบประมาณ  500 บาท 

 

รายละเอียดการดำเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 ประกาศเจตจำนงของผูบรหิาร

สูงสุดของหนวยงานและพิธีการ 

ลงนามขอตกลงความรวมมือ 

MOU วันท่ี 9 กันยายน 2565             

ณ หองประชุม 3  โรงเรียน              

พระตำหนักสวนกุหลาบ 

 

ขาราชการครูและบุคลากร 

โรงเรียนพระตำหนัก 

สวนกุหลาบ รวมพิธี

ประกาศเจตจำนงของ

ผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานและพิธีการลง

นามขอตกลงความรวมมือ 

MOU จำนวน 61 คน  

 

ประกาศเจตจำนงของรักษาการใน

ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน                  

พระตำหนักสวนกุหลาบ และพิธีลงนาม

ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ใหคำม่ัน

สัญญาจะปฏิบัติหนาท่ีและบริหาร

หนวยงานอยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส 

และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล             

เพ่ือเปนแบบอยางใหกับทุกคนใน

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

6 │ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันทุจริตประจำป 

กิจกรรมท่ี  6 การสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

งบประมาณ – (ไมใชงบประมาณ) 
 

รายละเอียดการดำเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 การสรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนิน  วันท่ี 13 กันยายน 2565             

ณ หองประชุม 3  โรงเรียน              

พระตำหนักสวนกุหลาบ 

 

ขาราชการครูและบุคลากร 

โรงเรียนพระตำหนัก 

สวนกุหลาบ รวมพิธี

ประกาศเจตจำนงของ

ผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานและพิธีการลง

นามขอตกลงความรวมมือ 

MOU จำนวน 61 คน  

 

สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

ในทุกกิจกรรม ไดแก 

- การประชุมปฏิบัติการเตรียมความ

พรอมการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA Online) ปพ.ศ. ๒๕๖๕ 

-การปลูกจิตสำนึกการสรางวัฒนธรรม

องคกร 

-การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการ

รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) 

-พิธีการเชิงสัญลักษณ 

- ประกาศเจตจำนงของผูบริหารสูงสุด

ของหน วยงานและพ ิธ ีการลงนาม

ขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

 

 



 
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรยีนพระตําหนักสวนกหุลาบ


