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1 │ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำป ี

กิจกรรมที ่1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
ที ่ รายการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(การประเมิน ITA Online)  
ในวันที่ 27 มกราคม 2565  
ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
กิจกรรม “จิตอาสาพาเข้าวัด”  
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร  
และศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้วิถี
ชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
และการใช้ชีวิตภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ณ นาเฮียใช้ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ 
และบุคลากรโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ
รวม 25 คน 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน 
ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งได้รับ
คำแนะนำมาใช้เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใส โรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 อาทิ การแบ่งคณะทำงาน
เป็นคณะจัดทำ คณะกลั่นกรอง คณะ
อนุมัติ รวมถึงการแบ่งคณะทำงานกลุ่ม
เพ่ือสร้างความสามัคคีในองค์กร 
2. กิจกรรม “จิตอาสาพาเข้าวัด”  
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นการปลูก
จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
3. การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้วิถี
ชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยและ 
การใช้ชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ นาเฮียใช้ เพ่ือการเรียนรู้
และทำความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล 
ที่ 9 และนำมาปรับใช้ต่อการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 



   
  

 

2 │ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำป ี

กิจกรรมที่ 2  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนพระตำหนังสวนกุหลาบ ประจำเดือนมิถุนายน 
2565 

 
 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
ที ่ รายการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1 การประชุมข้าราชการครูและ

บุคลากร โรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ ประจำเดือนมิถุนายน 
2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 
เวลา 13.00 น. เพ่ือมอบนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงานใน 
ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ ได้มี
กิจกรรมแสดงพิธีการเชิง
สัญลักษณ์ของโครงการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือให้
ซึมซับการต่อต้านการทุจริต  
ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 

ข้าราชการครูและบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ ผู้เข้าร่วม
ประชุม ประกอบด้วย  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนักสวน
กุหลาบ รวม 61 คน 
 

ในระหว่างการประชุม รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้มอบ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานจากผลการประเมิน ITA 
Online 2022 แนวทางในการพัฒนา 
การจัดเตรียมข้อมูล และการปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงานประเด็นตามตัวชี้วัด 
ที่ได้คะแนนน้อยและเป็นข้อบกพร่อง
หรอืจุดอ่อนที่ต้องนำไปหาแนวทาง 
ในการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วนต่อไป 
คือ 1) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 2) กำหนดมาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อน 3) การกำหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ กำกับ ติดตามให้นำไปสู่การ
ปฏิบัติ 4) การรายงานผลการ
ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

 

3 │ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำป ี

กิจกรรมที่ 3 การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) การประเมินค ุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจำป ี งบประมาณ พ .ศ . 2565 ของโรง เร ียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 

 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
 

ที ่ รายการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1 การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัด

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT
) การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment 
Online: ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 

ข้าราชการครูและบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ 
ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย รอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนักสวน
กุหลาบ รวม 58 คน 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ มีความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องต่อการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: 
ITA Online) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ในการนี้ ได้มีการหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Operation 
Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) อีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 



   
  

 

4 │ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำป ี

กิจกรรมที่ 4 พิธีการเชิงสัญลักษณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
ที ่ รายการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1 พิธีการเชิงสัญลักษณ์ ในการ

ประชุม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดง 
ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับ 
การปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบและบุคลากร 
ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน 
 

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ มีความตระหนัก  
ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  
การตระหนักในพิธีการเชิงสัญลักษณ์
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
การตระหนักในการเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุคลากรมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

 

5 │ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำป ี

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม รักษ์ สำนักงาน เหมือนบ้านของฉัน (5 ส “BIG CLEANING DAY”) 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
ที ่ รายการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1 กิจกรรม รักษ์ สำนักงาน เหมือน

บ้านของฉัน (5 ส “BIG 
CLEANING DAY”) ทุกวันพุธ 
สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3  
ของเดือน เวลา 15.30 น. 
เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
“ปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรรักษา
สมบัติของส่วนรวมเสมือนหนึ่ง
วิญญูชนพึงรักษาสมบัติส่วนตน” 
รักและหวงแหนสมบัติส่วนรวม 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
ในการร่วมกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 

ข้าราชการครูและบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ ที่ผัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน
ที่โรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) และใน
สถานการณ์ตามปกติ 

1. รักษาสมบัติส่วนรวมเสมือนหนึ่งเป็น
สมบัติของตนเองที่วิญญูชนพึงปฏิบัติ 
2. ปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรโรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบรักองค์กรเหมือนบ้านของ
ตนเอง 
3. ปลูกฝังความรักความสามัคคีใน
องค์กร 
4. ช่วยกันร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อบรรยากาศ
ในการทำงาน และผู้ที่มารับบริการ 
5. จูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรใน
โรงเรียนเกิดความภาคภูมิในในองค์กร
เพ่ือทำความสะอาด รดน้ำต้นไม้ ซึ่งทุก
คนเต็มใจที่ทำกิจกรรมร่วมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

 

6 │ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำป ี

กิจกรรมที่ 6  ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
ที ่ รายการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1 ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร

สูงสุดของหน่วยงานและพิธีการลง
นามข้อตกลงความร่วมมือ MOU 
จัดกจิกรรมวันที่ 20 มิถุนายน 
2565 ณ ห้องประชุม 3  
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ผู้ร่วมกิจกรรม ข้าราชการครูและ
บุคลากร โรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ จำนวน 61 คน 

ข้าราชการครูและบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ ร่วมพิธี
ประกาศเจตจำนงของ
ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานและพิธีการลง
นามข้อตกลงความร่วมมือ 
MOU 
 

ลงนามและประกสศเจตจำนง ให้คำมั่น
สัญญาจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากร 
ในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 
 




