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รายงานผลการด าเนินงานป้องกันการทุจริต ประจ าปี 256๔ โรงเรียนนางรองพิทยาคมฉบับ
นี้ จััดทำขั ้นเพั ่อัสรัุปกัิจกรรมและโครงการตามแผนการปฏัิบััตัิการปั องกัันการทัุจรัิตประจำปี 256๔ 
ของโรงเรียนนางรองพิทยาคมัส านักงานเขตพั ้นที่การศ กษามัธยมศ กษาบุรีรัมย์ััโดยประกอบไปด วย 
รายงานผลการด าเนินงานัทัั้งนัี้ได ด าเนินงานเสร็จสัิ้นแล ว ตามวัตถุประสงค์ เพั ่อให เกิด ประสิทธภิาพใน
การด าเนนิงานต่อไป 
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สารบัญ 
 

หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1 บทน า 1 
หลักการและเหตุผล ๑ 
วัตุประสงค์ ๑ 
ผลการด าเนินงาน ๑ 
บทสรุป ๒ 
ปัญหาและอุปสรรค ๒ 
ข อเสนอแนะ ๒  



ส่วนท  ่1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) 
โดยมุ่งเน นการสร างจิตส าน กทัศนคติ และค่านิยมในการต่อต านการทุจริต ว่าด วยการปอ้งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โรงเรียนนางรองพิทยาคมัส านักงานเขตพ ้นทีั่การศ กษามัธยมศ กษาบุรีรัมย์ จ งได ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพั ่อเสริมสร างใหั คณะครั และบุคลากร
ทางการศ กษาตลอดจนนักเรียนตระหนักถ งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลัััให เป็นไปตามหลักการ บริหาร
กิจการบ านเม องที่ดี  

 
วัตถุประสงค์หลัก 

1. เพ ่อพัฒนาระบบกลไกและมาตรการสร างมาตรฐานการต่อต านการทุจริตใหั คณะคร และบุคลากรใน
สถานศ กษาและบุคคลภายนอกให มีความเช ่อม่ันและมีส่วนร่วมในการต่อต านการทุจริต 

2. เพั ่อยกระดับจิตส านั กให กัับคณะคร และบุคลากร   ในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน าที่ใน  
การต่อตั านการทุจรติ 

3. เพ ่อให คณะคร และบุคลากรในสถานศ กษามีความร  ด านการต่อต านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนนางรองพิทยาคมส านักงานเขตพ ้นทีั่การศ กษามัธยมศ กษาบุรีรัมย์ ได ด าเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ั ในรอบ 12 เด อนั ( 1 ัตุลาคม 2ั56๓ – 
30 ักันยายน  256๔ ) ั ัโดยมีกิจกรรกมทีส่ร างค่านิยมในความซ ่อสัตย์สุจริต มีคัุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน การปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
2.  กิจกรรมสร างส าน กพลเม อง(Project citizen) 
3.  กิจกรรมการอบรมั ป.ป.ช.สพฐ.น อยเสริมสร างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
4.  กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
5.  กิจกรรม ร.ด.ัพันธุ์แกร่ง 
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6.   สร างค่านิยมความซ ่อสัตย์สุจริตให แก่สังคมด วยโครงงานคุณธรรมั ท าดีสร างสุขให สังคม 
 

บทสรุป  
โรงเรียนนางรองพิทยาคมส านักงานเขตพ ้นทีั่การศ กษามัธยมศ กษาบุรีรัมย์ ได ใช แผนปฏิบัติ 

การประจ าปีงบประมาณั 256๔  ในการด าเนินงานเพ ่อให เกิดการท างานเพ ่อให เกิดความโปร่งใส ลดความ
เสี่ยงต่อการเกัิดปัญหาทุจรติคอร์รัปชัน จัดกิจกรรมด านการป้องกันการทุจริต กิจกรรม การปล กฝัง
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต สร างเคร อข่ายโรงเรียนสุจริต รวมทั้งการสร าง ภ มิคุ มกันใหั แก่
บัุคลากรโดยวิธีสร างความร  ความเข าใจในดั านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ และการสร าง
จิตส าน ก ปล กฝัังคุณธรรมจริยธรรมและความซ ่อสตัย์สุจรติ ผลการด าเนินงานตามแผน ปฏิบัติการของ
โรงเรียนนางรองพิทยาคมประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบ 12 เด อน ( 1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 
256๔ ) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

มีบุคลากรบางส่วนยังไม่เข าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ยังไม่ทราบความ 
เป็นมาของโครงการฯ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการด าเนินงาน การบ รณาการ และการน าแนวทางการ 
ปฏิบัติส ่ห องเรียน 

เน ่องด วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดั-19 ท าให การจัดกิจกรรมยังไม่สามารถจัด
รวมกลุ่มได จ งมีผลการจัดกิจกรรมที่ไม่เกิดข ้นตามความคาดหวัง 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 
จัดประชุม และเสวนากับคณะคร และบุคลากร ผ่านโปรแกรมัGgoogle Meet , Zoom



 

 


