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ค ำน ำ 
 

รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  2564 
รอบ 6  เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 31  มีนาคม พ.ศ. 2564)  ซ่ึงด าเน ินการโดย โรงเร ียนนางรองพิทยาคมเป็น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA online ) ประจ าปีงบประมาณ  2564 มีวัตถุประสงค์เพ ื่อขับเคลื่อน โครงการโรงเรียน
สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2564 ในการปรับปรุงหรือพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อให้ได้ ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานการก ากับติดตาม การ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าป ีฉบ ับนี ้จนส าเร็จ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ ตามเปา้หมาย
ต ่อไป 



ข 
 

 

สำรบัญ 
 

หน้ำ 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรยีนนางรองพิทยาคม 1 
กิจกรรมที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 1 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 2 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 9 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
ภาคผนวก 11 
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ควำมเป็นมำของโครงกำรโรงเรียนสจุรติ โรงเรียนนำงรองพิทยำคม 

ส ำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำบุรีรมัย ์
 

โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชือ่ “โรงเรียนสุจริต”) เมื่อปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมโครงการฯ ตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต (Upright School Declaration) โดยใช้ข้อความวา่ 

คณะครบูุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขอให้ค ำมั่นสัญญำต่อ
พันธกรณีในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบด้วยกำรขับเคลื่อนโครงกำร“โรงเรียน สุจรติ”ดังนี้ 

1.   เรำจะร่วมกันป้้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
2.    เรำจะปลูกฝ้ังค่ำนิยมควำมซื้่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีช้ีวิตในโรงเรียนและชุ้มชน 
3.     เรำจะสร้ำงเครือข่ำยควำมซื่อสัตย์สุจริตระหว่ำงโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมี ควำมยั้่งยืนทั้้งหมดนี้ เพื่อ

ธ ำรงชำติไทยให้สถิตเสถียรสถำพร ตลอดจิรัฐิติกำล 

ปฏิญญาทั้ง  3 ข้อน ามาซึ่งการด าเนินงานตามโครงการฯ ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจรติให้เกิดแก่ผู้เรยีน คือ มีท ักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื ่อสัตย ์สุจริต อยู่อย่าง พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรใน ปีงบประมำณ 2564 
โดยการด าเนินงานตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
2.  กิจกรรมพัฒนาสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
๓.  กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" 
๔.  กิจกรรม ร.ด. พันธุ์แกร่ง 
๕.  กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
๖. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 
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รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตของโรงเรียนนำงรองพิทยำคม
ประจ ำปีงบประมำณ  2564 รอบ  6 เดือน (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564) 

สร้ำงค่ำนิยมในควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำน 
 

 
ที ่

 
โครงกำร/กิจกรรม 

สถำนะของกำรด ำเนินกำร  
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ/ 
งบประมำณ ยังไม ่ได ้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1. การประเมินคุณธรรม 
และความโปร ่งใสใน 
การด าเนนิงานหน ่วย 
งานภาครัฐ 

 ✓  โรงเรียนได้บริหารจัดการ 
โรงเรียนตามมาตรฐาน 
โรงเรียนสุจริต รวมถึงการ 
ด าเนินงานจัดท าเอกสาร 
เพื่อรับการประเมินผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายในและภายนอก 
เพ ื่อเผยแพร่ต ่อสาธารณะชน 
เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส ใน
การให้บริการและการ 
ด าเนินงาน 
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของ 
บุคลากรเข้าใจในการบริหาร 
งานตามโครงการโรงเรียน 
สุจริต 
ผลลัพธ์ บุคลากร ร้อยละ 90 
เข้าใจในการบริหารงานตาม 
โครงการโรงเรยีนสจุริต 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะท างาน 
โรงเรียนสุจริต 
คณะครูท ุกคน 

งบประมำณที่ใช ้
ด ำเนินกำร 

- บาท 

2. กิจกรรมสร้างจิตส านึก   ✓ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรม ผู้รับผิดชอบ 
พลเมือง (Project 
Citizen) 

สร้างส านึกพลเม ืองด ีในการ 
ประชุมระดับของแต่ละ 
ระดับชั้น ปลูกฝังคุณล ักษณะ 
5  ประการของโรงเรียนสุจริต 

คณะท างาน 
โรงเรียนสุจริต 
คณะครูท ุกคน 

ให้เกิดแก่ครูและนักเรียน งบประมำณที่ใช ้
ผลผลิต ร้อยละ ๙๐ ของ ด ำเนินกำร 
นักเรียนมีความร ู้ความเข้าใจ 
เรื่องการสร้างส านึกพลเมืองดี - บาท 

มีคุณลักษณะที่ดี 5 ประการ 
ผลลัพธ์ นักเรียนร ้อยละ ๙๐ 
เข้าใจแนวทางการสร้าง 
ส านึกพลเม ืองด ี
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ที ่

 
โครงกำร/กิจกรรม 

สถำนะของกำรด ำเนินกำร  
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ ยังไม ่ได ้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

3. กิจกรรมอบรม ป.ป.ช. 
สพฐ. น้อย กิจกรรม 
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมา 
ภิบาลในสถานศึกษา 
ป้องกันการทุจริต 

  ✓ ด าเนินงานจัดกิจกรรมการ 
อบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อยและ 
จัดการประชุม ป.ป.ช.สพฐ. 
ชุมชน กิจกรรมเสริมสรา้ง 
คุณธรรม จริยธรรมและธรร 
มาภิบาล ในสถานศึกษา 
ป้องกันการทุจริต โครงการ 
โรงเรียนสุจริต” เพ ื่อให้ 
คณะกรรมการเข ้าใจบทบาท 
และหน้าท ี่อย่างชัดเจน ใน
ด้านการป ้องก ันการทุจริต 
ในโรงเรียน 
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู ้
ความเข้าใจในเรื่องของการ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะ 
กรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
ผลลัพธ์ คณะกรรมการทั้ง 2 
คณะ ร้อยละ 90 เข้าใจใน 
บทบาทและหน้าที ่

ผู้รับผิดชอบ 

คณะท างาน 
โรงเรียนสุจริต 
คณะครูท ุกคน 

งบประมำณที่ใช ้
ด ำเนินกำร 

- บาท 

๔. ค่ายเยาวชนคนดีของ   ✓ เพ ื่อปล ูกฝังให้นักเรียนเกิด ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน คุณลักษณะ 5 ประการ 

ของโรงเรียนสุจริต ด าเนิน 
ชีวิต โดยยึดหลักปฏิบัติที่ดี 
งามท ั้งท ี่บ้านและที่โรงเรยีน 

คณะท างาน 
โรงเรียนสุจริต 
คณะครูท ุกคน 

กิจกรรม ที่จัดขึ้นถือเป็นการ งบประมำณที่ใช ้
ป้องกันการทุจริต คุณลักษณะ ด ำเนินกำร 
5ประการ มีการปลูกฝัง 
ค่านิยมท่ีดีงาม ตาม  

คุณลักษณะ 5 ประการให้เกิด 
แก่บุคลากรทั้งหมดใน 
โรงเรียน ด้วยการ ใช้ 
กระบวนการประชมุ สัมมนา 
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ที ่

 
โครงกำร/กิจกรรม 

สถำนะของกำรด ำเนินกำร  
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ ยังไม ่ได ้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

     และเสวนากับระหว่าง 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรใน 
โรงเรียน จัดกิจกรรมค่าย 
เยาวชนแก่นักเรียนใหม่โดยครู 
ที่ปรึกษาด าเนินการในชั่วโมง 
โฮมรูม และสอดแทรก 
กิจกรรมปลูกฝังคุณล ักษณะ5 
ประการในชัว่โมงหน้าเสาธง 
พบผู้บริหาร 
ผลผลิต ร้อยละ ๙0 ของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู ้
ความเข้าใจในคุณลักษณะ  5 
ประการของโรงเรยีนสจุริต 
ผลลัพธ์ คณะครูนักเรียน 
ร้อยละ ๙0 เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีความรู้ความเข้าใจใน 
การป้องกันการทุจริตรับการ 
ปลูกฝังร่วมต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 

 

4. กิจกรรมสนับสนุน   ✓ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ร.ด.พันธุ์แกร่ง ร.ด. พันธุ์แกร่ง 

กิจกรรมแบบโครงงานบูรณา 
ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
และการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สารธารณะ 

นางราตรี น้อยพลี 

งบประมำณที่ใช ้
ด ำเนินกำร 

การบริการจราจร ด้านหน้า
โร 

 
โรงเรียน เช้า - เย็น 
ออกบริการจิตอาสาท าความดี 
ในงานชุมชน  
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ที ่

 
โครงกำร/กิจกรรม 

สถำนะของกำรด ำเนินกำร  
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ ยังไม ่ได ้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

     สังคมศ ึกษาในโครงงาน 
คุณธรรมเยาวชนท าด ีได ้
ส่งเสรมิทักษะอาชีพและมี 
ความซื่อสัตย ์สุจริต มีน้ าใจ 
และมีจิตอาสา 
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการสร้าง ซื่อสัตย์ 
สุจริตและร่วม กิจกรรม
ผ่าน 
ผลลัพธ์ นักเรียน ร้อยละ 90 
มีจติอาสาและมีจิต
สาธารณะ  

 

6. กิจกรรมสร้างค่านิยม   ✓ โรงเรียนได้จัดให้ม ีกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์สจุริต 
ให้แก่สังคมด้วย 

1 ห้องเรียน 1 โครงงาน ความ 
ดีโดยโครงงานความดีจะสง่ นางราตรี น้อยพลี 

โครงงานคุณธรรม ท าดี 
สร้างสุขให้สังคม ไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

เสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
5  ประการของโรงเรียนสุจริต 

คือ มีท ักษะกระบวนการคิด 

งบประมำณที่ใช ้
ด ำเนินกำร 

มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย ่าง 
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

- บาท 

ผลผลิต ร้อยละ 90 ของ 
นักเรียนมีความร ู้ความเข้าใจ 
ไม่ทนต ่อความทุจรติ มีค ุณ 
ลักษณะที่ดี 5 ประการ 
ผลลัพธ์ นักเรียน ร้อยละ 90 
มีความรู้ความเข้าใจในแนว 
ทางการไม่ทนต่อการทุจริต 
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ที ่

 
โครงกำร/กิจกรรม 

สถำนะของกำรด ำเนินกำร  
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ ยังไม ่ได ้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

7. กิจกรรมการขับเคลื่อน   ✓ โรงเรียนได้น าหลักสูตรตา้น ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรต้านทุจริต ทุจริตมาบูรณาการในวิชา 

หน้าที่พลเม ืองเพ่ิมเต ิมกับ 
นักเรียนชั้น ม. 1 – ม. 6 
และสอดแทรกในการจัด 

คณะท างาน 
โรงเรียนสุจริต 
คณะครูท ุกคน 

กิจกรรมชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา งบประมำณที่ใช ้
และการประชุมระดับ ด ำเนินกำร 
ผลผลิต ร้อยละ 100 นักเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจเรื ่องการ บาท 

ต้านทุจริตและนักเรียนเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวทางต้านทุจริต 
ผลลัพธ์ นักเรียน ร้อยละ 100 
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ 
ต้านทุจริต 
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เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับบุคลำกรทุกภำคส่วน 
 

 
ที ่

 
โครงกำร/กิจกรรม 

สถำนะของกำรด ำเนินกำร  
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ ยังไม ่ได ้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

๑. กิจกรรมเสริมสร้าง   ✓ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ผู้รับผิดชอบ 
ความรู้ความเข้าใจด้าน 
การต่อต ้านการทุจรติ 
ให้คณะครูบุคลากร 
และนักเรียนใน 

ความรู้ความเข้าใจด้านการ 
ต่อต้านการทุจริตให ้คณะครู 
บุคลากรและนักเรียนใน 
โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 

คณะท างาน 
โรงเรียนสุจริต 
คณะครูท ุกคน 

โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ในการ งบประมำณที่ใช ้
ประชุมประจ าเดือนโดยการ ด ำเนินกำร 
ทบทวนและสร้างแนวทางการ 
ปฏิบัติตนที่ดีงาม บาท 

ผลผลิต ร้อยละ 100 ของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู ้
ความเข้าใจเร ื่องการต่อต้าน 
การทุจริต 
ผลลัพธ์ คณะครูบุคลากรและ 
นักเรียน ร้อยละ 100 มี 
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ 
ต่อต้านการทุจริต 
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สรุปโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 – 31 มีนำคม พ.ศ. 2564) 

 

 
ประเด็น ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำร ควำมส ำเรจ็ 

ของผลผลิต 
ควำมส ำเรจ็ 
ของผลลัพธ ์

ผู้รับผิดชอบ 

สร้างค่านิยมในความ การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใส ๘0 N/A คณะท างานโรงเรียน 
ซื่อสัตย์สุจริตม ี ในการด าเนินงานหน ่วยงานภาครัฐ สุจริต คณะคร ูทุกคน 
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง 

(Project Citizen) 
๙๐ 100 คณะท างานโรงเรียน 

สุจริต คณะคร ูทุกคน และจรรยาบรรณใน 
การปฏิบัติงาน 

กิจกรรมอบรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 90 90 คณะท างานโรงเรียน 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สุจริต คณะคร ูทุกคน 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ป้องกันการทุจริต 
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 100 100 คณะท างานโรงเรียน 

สุจริต คณะคร ูทุกคน 

ร.ด. พันธุ์แกร่ง 90 90  

กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่สังคมด้วยโครงงาน 
คุณธรรม ท าดีสร้างสุขให้สังคมไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

90 90  

กิจกรรมการขับเคลื่อน 100 100 คณะท างานโรงเรียน 
หลักสูตรต้านทุจริต สุจริต คณะคร ูทุกคน 

เสริมสร้างองค์ความรู้ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 100 100 คณะท างานโรงเรียน 
ด้านการต ่อต้านการ ด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะ สุจริต คณะคร ูทุกคน 
ทุจริตให้กับบุคลากร ครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
ทุกภาคสว่น 

รวม 95 
 

 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ยังไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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คุณภำพ ระดับ 5 

หมำยเหตุ  เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
5 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ  85 
4 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ  80 
3 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ  75 
2 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ  70 
1 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ  65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 


