
 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน 

โครงการโรงเรียนสุจริต 
 

โดย/ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ  

นางสาวนารีนาถ  โพธิเ์อม 

กิจกรรม 1. กิจกรรมตา้นทุจริต ความพร้อมรบัผิดชอบ 

กิจกรรม 2. กิจกรรมตา้นทุจริต ความพร้อมรบัผิดชอบ 

              กิจกรรม 3. กิจกรรมวฒันธรรมคณุธรรมในองค์กรปลอดการทุจริต 

                                 ในการปฏิบัติงาน 

 

โรงเรียนราชวินิต 
ส านักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 



ค าน า 
 รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริตซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มบริหาร
งบประมาณเป็นโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนราชวินิต โดยมีวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงานเพ่ือให้๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง      
มีจิตสาธารณะ      ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมนับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและครู การจัด
โครงการและกิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้จัดท าขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุน และ/หรือหน่วยงาน ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องท าให้การจัดโครงการและกิจกรรมประสบความส าเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย  
 ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ที่ให้การสนับสนุน งบประมาณและให้ค าปรึกษาผู้อ านวยการและ
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ที่อ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้เข้าชม และได้รับความรู้ ประสบการณ์ ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันและขยายผลต่อยอดให้กับบุคคลในครอบครัวต่อไป 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การกิจกรรมต้านทุจริต ความพร้อมรับผิดชอบคงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
สนใจต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 
ปีการศึกษา 2565 

สนองกลยุทธ์แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ข้อที่ ๑ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สนองนโยบายสพฐ. ที่ 1 ด้านการจัดการการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และชาติ (ตัวชี้วัดที่ 2)
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม 

สรุปความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ 

๓.๑ เชิงปริมาณ  

       ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในโรงเรียนร้อยละ100 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  

      ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ 
ปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร     เงินอุดหนุนรายหัว    เงินรายได้สถานศึกษา    อ่ืน ๆ........................ 

 ได้รับจัดสรร   0   บาท  
 ใช้ไป    0    บาท  
 คงเหลือ   0    บาท 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปในภาพรวม 

จุดเด่นของโครงการในครั้งนี้ 

       โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพแล ะ
ประสิทธิผลในควรจัดให้มีในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้เรียนในวันนี้คือผู้ที่จะน าประเทศชาติ และเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต การปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการตามรูปแบบของโรงเรียนสุจริต      
คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ จะส่งผลให้ประเทศชาติ 
มีความเจริญก้าวหน้าและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
จุดที่ควรพัฒนาระหว่างการด าเนินการโครงการในครั้งนี้ 
      การประสานงานและการท าความความเข้าใจกับนักเรียนในการร่วมท ากิจกรรมต้องใช้เวลาในการ 
อธิบายท าความเข้าใจ 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ 
         การพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการตามรูปแบบของโรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ครูต้องปลูกฝังผู้เรียนทั้งในและ
นอกห้องเรียนโดยบูรณาการให้เข้ากับทุกสาระการเรียนรู้และทุกกิจกรรม และต้องอาศัยความอดทนและความ
ใจเย็นของครูผู้สอนเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการขัดเกลาผู้เรียนให้มีจิตส านึกอย่างแท้จริง 
   

        ลงชื่อ 

(...........................................................) 

                                                                                     นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
(รูปภาพ /ค าสั่งต่าง ๆ และผลการด าเนินงานของกิจกรรมในโครงการ) 

 

 

 

 

 

พิธีประกาศเจตจ านงและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกัน 

และต่อต้านการทุจริต  11  กรกฎาคม  2565 
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ค าสั่งโรงเรียนราชวินิต ที่ 085/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนย
ราชวินิต ได้ร่วมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กาปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  เป็นส่ วนส าคัญเ พ่ือใช้
ก าหนดมาตรการเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ  
๓. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
๔. นายทินกร  กระมล  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
๕. นางสาวรัชนีวรรณ ศิลาโล้  ครูช านาญการ  กรรมการ  
๖. นายกันตพัฒน์  เกียรติวัชร์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
7. นางสาวนวรัตน์  ศรีทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
8. นายนาวิน  ทองสะอาด ครูช านาญการ  กรรมการ 
9. นางวันดี   สุรภีสัก  ครูช านาญการ  กรรมการ 
10. นางฉัตรสุรางค์  แก้วเป็นทอง ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๑. นางสาวณัฐวีร์  ชาญเชี่ยว ครูช านาญการ  กรรมการ 
1๒. นางสาวจรัญ  พลไทย  ครู ค.ศ. ๑  กรรมการ 
1๓. นายกังวาฬ   เศรษฐถาวร ครู ค.ศ. ๑  กรรมการ 
1๔. นายเมธี   สุระชัย  ครู ค.ศ. 1  กรรมการ 
1๕. นายวุฒิพงศ์  สุสินธุ ์  ครู ค.ศ. 1  กรรมการ 
๑6. นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม  ครู ค.ศ. 1 กรรมการและเลขานุการ 
๑7. นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์ ครูช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



หน้าที่ ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนราช วินิต ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แล้วสรุปข้อมูลจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ
เพ่ือให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 256๔ 
 
 
 
      
 

(นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร)  

ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  โรงเรียนราชวินิต 

 


