
 
 
 

รายงานความก้าวหน้า 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 

ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    รอบ 6 เดือน   รอบ 12 เดือน 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 
สถานะในการ 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 :  อบรม ประชุม                   
ชี้แจ้งให้คณะครูได้ทราบ
รายละเอียดและแนวดำเนินการ
โครงการ “โรงเรียนสุจริต” 

ครรู้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ “โรงเรียน
สุจริต”และนำความรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้นักเรียนในโรงเรียน 

พ.ค.-มิ.ย. 2565 ดำเนินการแล้ว       ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
“โรงเรียนสุจริต” สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเร ียนการสอนเพื ่อส ่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความซื ่อสัตย์
สุจริตให้นักเรียนในโรงเรียน 
วิธีการประเมินผลการดำเนินงาน:   
      ประเมินจากผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม 
และประเมินจากการปฏิบัติของคณะครู  
 
 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 
สถานะในการ 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมหน้าเสาธง 
ท่องคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมที่ครูสอดแทรกในการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระฯ นั่งสมาธิ 
ของหายได้คืน กิจกรรมในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

ครรู้อยละ 100 มีแผนการจัดกิจกรรม
ที่สามารถเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะสุจริตให้เกิดแก่
ผู้เรียนได้ 

 

พ.ย.2564  
–  

ก.ย. 2565 

ระหว่างดำเนินการ       นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการ
ทุจริตและการใช้ ชีวิตประจำวันด้วยความ
พอเพียงนำผลไปใช้ในการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใหญ่และบุคคลโดยทั่วไป 
วิธีการประเมินผลการดำเนินงาน :     
      ประเมินจากแผนการจัดการเรียนรู้ 
ประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ดำเนินการ  

กิจกรรมที่ 3 :  กิจกรรมพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดทุกระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในความสำคัญตาม
คุณธรรม 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิดในทางที่
ถูก มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 

พ.ย.2564  
–  

ก.ย. 2565 

ระหว่างดำเนินการ       นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ของโรงเรียนสุจริต เกิดความสำนึกพัฒนาตนเอง
ให้เป็นคนดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ดีงามในเรื่องกระบวนการคิด  ความมีระเบียบ
วินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะตามแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีการประเมินผลการดำเนินงาน:  
       ประเมินจากการจัดกิจกรรมของนักเรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรมและประเมินจากการสังเกต
และสัมภาษณ์นักเรียน 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 
สถานะในการ 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

• กิจกรรมที่ 4 : สร้างเครือข่าย ใน
การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ได้แก่ 
ทักษะกระบวนการคิด 

• มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง  มีจิตสาธารณะ 

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร้อย
ละ 100 ร่วมกันส่งเสริม พัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะสุจริต ๕ 
ประการ 

พ.ย.2564  
–  

ก.ย. 2565 

ระหว่างดำเนินการ       มีเครือข่ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบูรณาการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างบูรณาการ 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
วิธีการประเมินผลการดำเนินงาน:  
       ประเมินจากการจัดกิจกรรมของนักเรียน
และเยาวชน การเข้าร่วมกิจกรรมและประเมิน
จากการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนและ
เยาวชน 

กิจกรรที่ 5 : การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA) 

โรงเรียนมีระดับการผลการประเมิน
ความโปร่งใส (ITA) อยู่ในระดับ A ขึ้น
ไป 

ก.ย. 2565 ระหว่างดำเนินการ      อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
วิธีการประเมินผลการดำเนินงาน:   
        ประเมินจากผลการทำแบบประเมิน 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(สำหรับแบบ IIT) ด้านที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (สำหรับแบบ EIT)ด้านที่ 3 เว็บไซต์
สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT) ตามเกณฑ์
ระดับการประเมิน มี 7 ระดับ ดังนี้ 
 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 
สถานะในการ 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

    ผลคะแนน 95 - 100 คะแนน ระดับ AA 
ผลคะแนน 85 - 94 คะแนน ระดับ Aผล
คะแนน 75 - 84 คะแนน ระดับ B 
ผลคะแนน 65 - 74 คะแนน ระดับ C 
ผลคะแนน 55 - 64 คะแนน ระดับ D 
ผลคะแนน 50 – 54 คะแนน ระดับ E 
ผลคะแนน   0 - 49 คะแนน ระดับ F 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ด้านทักษะกระบวนการคิด 

การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ด้านการมีวินัย 

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ด้านความซ่ือสัตย์ สุจริต 

การร่วมประการเจตนารมณ์เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ด้านการอยู่อย่างพอเพียง 

การบูรณาการกิจกรรมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการพอเพียง เช่น กิจกรรมไม่หกไม่เลอะ

กิจกรรม OCOP  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ด้านการมีจิตสาธารณะ  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 

 



                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ        โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
ที ่       พิเศษ/2565              วันที ่ 31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
เรื่อง     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน จำนวน  1 ขุด 

       ตามท่ีข้าพเจ้า นางสาวพิมพ์ชนก  ลิไธสง ตำแหน่ง ครู ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” นั้น 
       ในการนี้เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” รอบ 6 เดือน จึงขอรายงาน

ผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ตามรายละเอียดดังแนบ 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
     

(นางสาวพิมพ์ชนก  ลิไธสง) 
ตำแหน่ง ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
(นางโกสุม  สวัสดิ์พูน) 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

(นายวินัย  อ้อมวิหาร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

(นายธีระ  คนชุม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 


