
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เรื่องการป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เร่ือง การพัฒนาองค์กรด้านการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 
 

 การขับเคล่ือนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซึ่งเกิด
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   มีตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดท่ีต้องพัฒนา
ตามแบบวัดการรับรู้ของส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) คือ                
ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูลโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.44 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ โรงเรียน              
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
2. รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
3 . แผนการ ใช้ จ่ าย งบป ระมาณ
ประจำป ี
4. นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
5. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม 

1 . แสดงข้อมู ลข่ าวสารต่ างๆ ท่ี
เกี่ ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
อ ำน าจห น้ า ท่ี ห รื อ ภ ารกิ จข อ ง
หน่วยงาน 
2 . แสดงค วาม ก้ าวห น้ า ใน ก าร
ดำเนิน งานตามแผนดำเนิน งาน
ประจำป ี
3 . มี เนื้ อ ห าห รื อ ร า ย ล ะ เอี ย ด
ความก้าวหน้า 
4. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน 
5. แสดงแผนงจ่ายงบประมาณมี
ข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น 
งบประมาณตามแหล่งท่ีได้รับการ
จัดสรร ระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 
2565 
6. บั ง คับ ในปี  พ .ศ . 2565  และ
รายงานผลของปีท่ีผ่านมา 
7. แสดงนโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
8. แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรม
ท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย  มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
และเป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. 
2565 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 10 
การป้องกันการทุจริต 

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3. การประเมินความเส่ียงการทุจริต
ประจำป ี
4. การดำเนินการเพื่อจัดการความ
เส่ียงทุจริต 
5. การ ส่ งเสริ มสร้ างวัฒ น ธรรม
องค์กร 
6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำป ี
7. รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันในการทุจริต 
8. รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต 
9. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
10. การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

1. สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับกิจกรรม
ป้องกันการทุจริตต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและ
ภายนอกเข้ามามี ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต 
3. มีช่องทางให้บุคลากรภายในและ
ภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การให้ข้อเสนอแนะร้องเรียนได้ 
4. การขับเคล่ือนโครงการกิจกรรม
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและให้
ทุกกลุ่ม/หน่วยบุคลากรทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการดำเนิ นงานความ
โปร่งใสประจำปีงบประมาณให้ทุก
กลุ่ม/หน่วยบุคลากรทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน 
5. มีการกำหนดมาตรการส่งเสริม
คุณ ธรรม แ ละความ โป ร่ ง ใส ให้
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและกำหนด
ผู้รับผิดชอบ มีการกำกับติดตาม
อย่างสม่ำเสมอ 
6. มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องและ
ท่ัวถึง 
 



ส่วนที่ 2 การดำเนินงานการป้องกันการทุจริต 
แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏบิัติของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

 
ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ

ปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ การ
ดำเนินงานของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ให้เป็นปัจจุบันผ่านช่องทาง
ออนไลน์และออฟไลน ์

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

ผู้อำนวยการ ครูและ
บุคลากรรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงานของโรงเรียน
ท่ีเป็นปัจจุบัน 

งานบริหารท่ัวไป 

2. รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน 

การขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี

ตุลาคม 2564-มีนาคม 
2565 

ผู้อำนวยการ ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนได้รับ
ทราบแผนปฏิบัติการ

งานบริหารท่ัวไป 



ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 2565 ประจำปี และมีส่วน
ขับเคล่ือนโครงการ/
กิจกรรม 

3. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

การขับเคล่ือนตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียน ประจำปี
งบประมาณ 2565 

ตุลาคม 2564-กรกฎาคม 
2565 

ผู้อำนวยการ ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนได้รับ
ทราบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและมีส่วน
ขับเคล่ือนในโครงการ 

งานบริหารงบประมาณ 

4. นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

กำหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็น
แนวทางในการบริหาร
บุคคล ประจำปี 2565 

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

ผู้อำนวยการ ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนได้รับ
ทราบแนวทางในการปฏิบัติ
ตน 

งานบริหารบุคคล 

5. การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

การจัดประชุมร่วมกันกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

ผู้อำนวยการ ครูและ
บุคลากรของโรงเรียน และ

งานบริหารวิชาการ 



ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ครู ผู้ปกครอง และองค์กร
ภายนอกเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ประจำปี 2565 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานของ
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 การดำเนินงานการป้องกันการทุจริต 
แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏบิัติของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 
ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ

ปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร 
2. การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

จัดกิจกรรมประกาศจำนง
สุจริต 

พฤษภาคม-มิถุนายน 2565 1.  ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนรับรู้
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
และแนวทางการป้องกัน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
10 ข้อ 
2. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรสามารถปฏิบัติ
ตามแนวทางการดำเนินงาน

งานบริหารท่ัวไป 



ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตามประกาศเจตจำนง
สุจริต 
 
 

3. การประเมินความเส่ียง
การทุจริตประจำปี 
4. การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียงทุจริต 

การจัดการประชุมวิเคราะห์
ความเส่ียงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

มิถุนายน 2565 1. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
การประเมินตนเอง กลุ่ม/
หน่วยงานตามภารกิจ เพื่อ
ประเมินความเส่ียงการ
ทุจริต และมีส่วนร่วมใน
การกำหนดแผนการลด
ความเส่ียงการทุจริตใน
องค์กร 
2. ผู้บริหาร ครูและ

งานบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารงานบุคคล 



ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรได้รับองค์ความรู้
และแนวทางในการจัดการ
ความเส่ียงพร้อมท้ังร่วมกัน
ขับเคล่ือนองค์กร 

5. การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

การกำหนดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
โดยมีกิจกรรม 4 อย่าง 
ได้แก่ เคารพธงชาติ สวด
มนต์ไหว้พระ ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีและ
เพลงสดุดีจอมราชัน 

กิจกรรม ณ บริเวณเสาธง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า 

1. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรรับรู้เจตจำนง
สุจริตของผู้บริหารและแนว
ทางการป้องกันการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด 10 
ข้อ 
2. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรสามารถปฏิบัติ
ตามแนวทางการดำเนินงาน
ตามประกาศเจตจำนง

งานบริหารท่ัวไป 



ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สุจริต 
6. แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี 
7. รายงานการกำกับ
ติดตาม การดำเนินการ
ป้องกันในการทุจริต 
8. รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต 

1. การขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล ประจำปี 
2565 
2. การเผยแพร่แผนรายงาน
การกำกับติดตามและผล
การดำเนินงาน 

มีนาคม-กันยายน 2565 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ได้รับทราบแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริตในองค์กร 
จากช่องทางการเผยแพร่ท่ี
หลากหลายและมีส่วน
ขับเคล่ือนโครงการ/
กิจกรรม 

งานบริหารท่ัวไป 

9. มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
10. การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

1. กิจกรรมการสร้างการ
รับรู้เจตจำนงสุจริตและ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสให้
บุคลากรได้ทราบและถือ

มีนาคม-กันยายน 2565 1. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทุกคนปฏิบัติ
หน้าท่ีตามภารกิจของ
โรงเรียน เป็นไปตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

งานบริหารท่ัวไป 



ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ปฏิบัติ 
2. กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการขับเคล่ือนการ
ป้องกันการทุจริตของ
องค์กร 

และควาฒโปร่งใส 
2. มีการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและควาฒ
โปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



ผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ขับเคล่ือนการพัฒนาองค์กรด้าน
การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ การดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางออนไลน์
และออฟไลน์ 

2. การขับเคล่ือนการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. การขับเคล่ือนตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. กำหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารบุคคล ประจำปี 2565 
5. การจัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ประจำปี 2565 
6. การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเจตจำนงสุจริต

เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
7. การแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ทุกครั้งท่ีมีการจัด

กิจกรรม 
8. การจัดการประชุมวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
9. การขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 
10. การเผยแพร่แผน รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินงาน 
11. กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจำนงสุจริตและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากร

ได้ทราบและถือปฏิบัติ 
12. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการป้องกันการทุจริตขององค์กร 


