รายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2565
(รอบ 6 เดือน)

โรงเรียนนางรองพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
รายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565) ซึ่งดาเนินการโดย โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency
Assessment Online : ITA online ) ประจาปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน โครงการโรงเรียน
สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2564 ในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อให้ได้ ข้อเสนอแนะในการจัดทา
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดทารายงานการกากับติดตาม การดาเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ จนสาเร็จ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผลสาเร็จ ตาม
เป้าหมายต่อไป

สารบัญ
หน้า
ก
ข
1
1
2

คานา
สารบัญ
ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนนางรองพิทยาคม
กิจกรรมที่ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564
รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
9
ประจาปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)
ภาคผนวก

11

ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนนางรองพิทยาคม
สานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”) เมื่อปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหาร
ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมโครงการฯ ตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต (Upright School
Declaration) โดยใช้ข้อความว่า
“คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้คามั่น
สัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ“โรงเรียน สุจริต”ดังนี้
1. เราจะร่วมกันป้้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝั้งค่านิยมความซื้อสั
้ ตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมี ความยั้ง
ยืนทั้งหมดนี้ เพือ่ ธารงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล”
ปฏิญญาทั้ง 3 ข้อนามาซึ่งการดาเนินงานตามโครงการฯ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริตให้เกิดแก่ผู้เรียน คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย ์สุจริต อยู่อย่าง พอเพียง และมีจิต
สาธารณะ
กิจกรรมที่ดาเนินการใน ปีงบประมาณ 2565 โดยการดาเนินงานตามกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
2. กิจกรรมพัฒนาสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย
3. กิจกรรม ค่ายเยาวชนเสริมสร้างพลังบวก
4. กิจกรรม ร.ด. พันธุ์แกร่ง
5. กิจกรรมสร้างจิตสานึกพลเมือง (Project Citizen)
6. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด

รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
สถานะของการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

การประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสใน การ
ดาเนินงานหน่วย
งานภาครัฐ

2

กิจกรรมสร้างจิตสานึก
พลเมือง (Project Citizen)

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ





รายละเอียดการดาเนินการ
โรงเรียนได้บริหารจัดการ โรงเรียนตาม
มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต รวมถึงการ
ดาเนินงานจัดทาเอกสาร เพื่อรับการประเมิน
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในและภายนอก เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณะชน เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใส ในการให้บริการและการ ดาเนินงาน
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของ บุคลากรเข้าใจใน
การบริหาร งานตามโครงการโรงเรียน สุจริต
ผลลัพธ์ บุคลากร ร้อยละ 90 เข้าใจในการ
บริหารงานตาม โครงการโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรม
สร้างสานึกพลเมืองดีในการ ประชุมระดับ
ของแต่ละ
ระดับชั้น ปลูกฝังคุณลักษณะ
5 ประการของโรงเรียนสุจริต
ให้เกิดแก่ครูและนักเรียน
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการสร้างสานึกพลเมืองดี
มีคุณลักษณะที่ดี 5 ประการ
ผลลัพธ์ นักเรียนร้อยละ 90
ข้าใจแนวทางการสร้าง
สานึกพลเมืองดี

ผู้รับผิดชอบ/
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน
โรงเรียนสุจริต
คณะครูทุกคน
งบประมาณที่
ใช้ ดาเนินการ
- บาท

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน
โรงเรียนสุจริต
คณะครูทุกคน
งบประมาณที่
ใช้ ดาเนินการ
- บาท

รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
สถานะของการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

ค่ายเยาวชนเสริมสร้าง
พลังบวก

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

รายละเอียดการดาเนินการ



เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิด คุณลักษณะ 5
ประการ ของโรงเรียนสุจริต ดาเนิน ชีวิตโดย
ยึดหลักปฏิบัติที่ดี งามทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
กิจกรรม ที่จัดขึ้นถือเป็นการป้องกันการทุจริต
คุณลักษณะ 5 ประการ มีการปลูกฝัง ค่านิยม
ที่ดีงาม ตาม คุณลักษณะ 5 ประการให้เกิด
แก่บุคลากรทั้งหมดใน โรงเรียน ด้วยการ ใช้
กระบวนการประชุม สัมมนา และเสวนากับ
ระหว่าง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนแก่นักเรียน
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยครู ที่ปรึกษา
ดาเนินการในชั่วโมง โฮมรูม และสอดแทรก
กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการใน
ชั่วโมงหน้าเสาธง พบผู้บริหาร
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต
ผลลัพธ์ คณะครูนักเรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม และมีความรู้ความเข้าใจใน การ
ป้องกันการทุจริตรับการ ปลูกฝังร่วมต่อต้าน
การทุจริต ทุกรูปแบบ

ผู้รับผิดชอบ/
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน
โรงเรียนสุจริต
คณะครูทุกคน
งบประมาณที่
ใช้
ดาเนินการ
30,000 บาท

รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
สถานะของการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

กิจกรรมอบรมส่งเสริมให้
ความรู้ คุณธรรม
กิจกรรม เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมา ภิบาลใน
สถานศึกษา ป้องกันการ
ทุจริต

5

กิจกรรมสนับสนุน
ร.ด.พันธุ์แกร่ง

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

รายละเอียดการดาเนินการ



ดาเนินงานจัดกิจกรรมการส่งสริมความรู้
คุณธรรม ชุมชน กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม
จริยธรรมและธรร มาภิบาล ในสถานศึกษา
ป้องกันการทุจริต โครงการ โรงเรียนสุจริต”
เพื่อให้ คณะกรรมการเข้าใจบทบาท และ
หน้าที่อย่างชัดเจน ในด้านการป้องกันการ
ทุจริต ในโรงเรียน
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการ ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นบุคคลต้านการทุจริต
ผลลัพธ์ นักเรียน ร้อยละ 90 เข้าใจใน
บทบาทและมีจิตสานึกการต้าการทุจริต
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม
ร.ด. พันธุ์แกร่ง กิจกรรมแบบโครงงานบูรณา
ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารและการบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสารธารณะ การบริการจราจร
ด้านหน้า โรงเรียน เช้า - เย็น กิจกรรมจิต
อาสาทาความดีเพื่อชุมชนสังคมศึกษาใน
โครงงาน คุณธรรมเยาวชนทาดี ได้ ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและมี ความซื่อสัตย์ สุจริต มีน้า
ใจ และมีจิตอาสา
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้าง ซื่อสัตย์ สุจริต
และร่วม กิจกรรมผ่าน
ผลลัพธ์ นักเรียน ร้อยละ 90 มีจิตอาสาและมี
จิตสาธารณะ

ผู้รับผิดชอบ/
งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะทางาน
โรงเรียนสุจริต
คณะครูทุกคน
งบประมาณที่
ใช้
ดาเนินการ
- บาท

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณา อู๋
ไพจิตร
นายคณยศ
ทองดี
งบประมาณที่
ใช้ 10,000 บ.

รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
สถานะของการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

กิจกรรมสร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่
สังคมด้วย โครงงาน
คุณธรรม ทาดี สร้างสุขให้
สังคม ไม่ทน ต่อการ
ทุจริต

7

กิจกรรมการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ



ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดการดาเนินการ
/
งบประมาณ
โรงเรียนได้นาหลักสูตรต้านทุจริตมาบูรณา
ผู้รับผิดชอบ
การในวิชา หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติมกับ
คณะทางาน
นักเรียนชั้น ม. 1 – ม. 6 และสอดแทรกใน
โรงเรียน
การจัด กิจกรรมชั่วโมง พบครูที่ปรึกษา และ สุจริต คณะ
การประชุมระดับสายชั้น
ครูทุกคน
ผลผลิต ร้อยละ 100 นักเรียน มีความรู้ความ งบประมาณ
เข้าใจเรื่องการ ต้านทุจริตและนักเรียนเข้าใจ ที่ใช้
เกี่ยวกับแนวทางต้านทุจริต
ดาเนินการ
ผลลัพธ์ นักเรียน ร้อยละ 100 เข้าใจเกี่ยวกับ - บาท
แนวทางการ ต้านทุจริต
โรงเรียนได้นาหลักสูตรต้านทุจริตมาบูรณา
ผู้รับผิดชอบ
การในวิชา หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติมกับ
คณะทางาน
นักเรียนชั้น ม. 1 – ม. 6 และสอดแทรกใน
โรงเรียน
การจัด กิจกรรมชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา
สุจริต คณะ
และการประชุมระดับ
ครูทุกคน
ผลผลิต ร้อยละ 100 นักเรียน มีความรู้ความ งบประมาณ
เข้าใจเรื่องการ ต้านทุจริตและนักเรียนเข้าใจ ที่ใช้
เกี่ยวกับแนวทางต้านทุจริต
ดาเนินการ
ผลลัพธ์ นักเรียน ร้อยละ 100 เข้าใจเกี่ยวกับ - บาท
แนวทางการ ต้านทุจริต

กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประจาปีงบประมาณ 2565
สถานะของการดาเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การต่อต้านการทุจริต
ให้คณะครูบุคลากร และ
นักเรียนใน
โรงเรียน

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ



ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดการดาเนินการ
/
งบประมาณ
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ความ
ผู้รับผิดชอบ
เข้าใจด้านการ ต่อต้านการทุจริตให้คณะครู
คณะทางาน
บุคลากรและนักเรียนใน โรงเรียนในภาคเรียน โรงเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในการ ประชุมประจา สุจริต คณะ
เดือนโดยการ ทบทวนและสร้างแนวทางการ ครูทุกคน
ปฏิบัติตนที่ดีงาม
งบประมาณ
ผลผลิต ร้อยละ 100 ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ใช้
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้าน
ดาเนินการ
การทุจริต
- บาท
ผลลัพธ์ คณะครูบคุ ลากรและ นักเรียน ร้อย
ละ 100 มี ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต

สรุปโครงการกิจกรรมที่กาหนดไว้ตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)
ประเด็น ยุทธศาสตร์
สร้างค่านิยมในความ
ซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน

เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตให้กับบุคลากร
ทุกภาคส่วน

ชื่อโครงการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมสร้างจิตสานึกพลเมือง (Project
Citizen)
กิจกรรมอบรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ป้องกันการทุจริต
ค่ายเยาวชนเสริมสร้าง
พลังบวก
ร.ด. พันธุ์แกร่ง
กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้แก่สังคมด้วยโครงงาน คุณธรรม ทาดีสร้าง
สุขให้สังคมไม่ทน ต่อการทุจริต
กิจกรรมการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต
กิจกรรมเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะ
ครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน

ความสาเร็จ
ของผลผลิต
90

ความสาเร็จ
ของผลลัพธ์
90

90

90

คณะครูโรงเรียนนางรอง
พิทยาคม

90

90

คณะครูโรงเรียนนางรอง
พิทยาคม

90

90

คณะครูโรงเรียนนางรอง
พิทยาคม

100

100

100

100

นางวรรณา อู๋ไพจิตร
นายคณยศ ทองดี
คณะครูโรงเรียนนางรอง
พิทยาคม

90

90

คณะครูโรงเรียนนางรอง
พิทยาคม

100

100

คณะครูโรงเรียนนางรอง
พิทยาคม

ผู้รับผิดชอบ
คณะครูโรงเรียนนางรอง
พิทยาคม

คุณภาพ ระดับ 5
หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 85
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 80
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 75
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 70
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 65

ปัญหา/อุปสรรค
1. มีบุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และนาหลักสูตร
การต้านทุจริตมาบูรณาการในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อใช้ในการบูรณาการและการนาแนวทางการปฏิบัติสู่ห้องเรียน เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมแก่นักเรียน
2. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้ความรู้
จึงประสบปัญหา นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนปกติได้ จึงทาให้มีการจัดกิจกรรมที่ไม่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1. ควรมีการจัดประชุม อบรม สร้างจิตสานึกให้แก่ คณะครูบุคลากรและนักเรียน
2. ควรมีการจัดหลักสูตรต้านทุจริตบูรณาการในกลุ่มสาระอื่น ๆ
(ลงชื่อ)
(นายสุมิตร อันทามา)
ตาแหน่ง ครู
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
(นางอรพิน ขุนเพ็ง)
รองผู้อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
(นางสารภี เลไธสง)
ผู้อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

