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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า  
รายงานการด าเนินการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งด าเนินการโดย โรงเรียน

นางรองพิทยาคม เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA online ) ประจ าปีงบประมาณ 2564 มี
วัตถุประสงค์เพื่อขับเคล่ือน โครงการโรงเรียนสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาปีงบประมาณ 2564 
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อให้ได้ 
ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต ฉบับนี้ จนส าเร็จ เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ ตามเป้าหมายต่อไป 
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ส่วนที ่1 บทน ำ 
หลักกำรและเหตุผล  
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมุ่งเน้น 

การสรางจิตส านึกทัศนคติ และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อเสริมสร้างใหั คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนตระหนักถงึคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้ เป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  

วัตถุประสงค์หลัก  
1. เพื่อพัฒนาระบบกลไกและมาตรการสรางมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตใหั คณะครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาและบุคคลภายนอกให้มีความเช่ือมั่นและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  
2. เพื่อยกระดับจิตส านึกใหก้ัับคณะครูและบุคลากรในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีในการต่อตัานการ

ทุจริต  
3. เพื่อใหค้ณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาษามีความรู้ด้านการต่อต้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  
วิธกีำรด ำเนินงำน  
โรงเรียนนางรองพิทยาคมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ด าเนินการตามกิจกรรม โรงเรียน

สุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกิจกรรมท่ีสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  

1. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ  
2. กิจกรรมสรางส านึกพลเมือง (Project citizen)  
3. กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
4. กิจกรรมค่ายเยาวชนเสริมสร้างพลังบวก 
5. กิจกรรม ร.ด. พันธุ์แกร่ง 

  6. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด าเนินการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
  7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล ITA ออนไลน ์
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม โรงเรียนสุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                                      

1. ช่ือหน่วยงำน  
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

2. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม  
  เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                    
 

3. สถำนะโครงกำร   
  อยู่ระหว่างด าเนินการ     ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4. หลักกำรและเหตุผล  
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นเขตสุจริตต้นแบบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับสถานศึกษา และด าเนินนโยบายเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเสมอมา จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ต้องพัฒนาประสิทธิภาพ
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตระหนักรู้ในการใช้งบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการ พัฒนาระบบการส่ือสารและระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมด าเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ พัฒนาประสิทธิภาพการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการบริหารงานหรือบริหารองค์กร บุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นทรัพยากรส าคัญท่ี
ช่วยขับเคล่ือนกระบวนการท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่ิงจ าเป็น
และมีความส าคัญต่อการบริหารองค์กร นอกจากองค์กรต้องจัดให้มีสวัสดิการ มีการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแล้ว การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรก็มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารงานหรือบริหารบุคลากร
ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร เมื่อบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจึงก่อให้เกิดการสร้างทีมงานหรือทีมเวิร์ค 
(TEAM WORK) ท่ีเข้มแข็ง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นกระบวนการสร้างสรรค์การ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย  
  โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งการด าเนินงานโครงการ
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและกระบวนการป้องกันการ
ทุจริตท่ีเข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity&Transparency Assessment  : ITA) บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท้ังการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตลอดท้ังการจัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การด าเนินกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตให้กับนักเรียน  
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5. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนนางรองพิทยาคม เห็นความส าคัญในการ
ป้องกันการทุจริต  
             3. เพื่อสร้างจิตส านึกให้ครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนนางรองพิทยาคม ในการร่วมการต่อต้านการทุจริตใน
สถานศึกษา 
 
6. เป้ำหมำย /ตัวชี้วัด 
  6.1 เชิงผลผลิต (OUTPUT)           
   ครูและบุคลากร จ านวน 83  คน 
                นักเรียน จ านวน 1,273 คน 
 6.2 เชิงคุณภำพ (OUTCOME)    
     1.โรงเรียน มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงขึ้น 
                 2. ครู นักเรียนและบุคลากร ตระหนักและให้ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต 
                 3.  ครู นักเรียนและบคุลากร มีความรู้และความเข้าใจตลอดท้ังมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตใน
สถานศึกษา 
                                 
7. ผลกำรด ำเนินงำน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม : 

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน โรงเรียน ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้สูงขึ้น ซึ่งกิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นเป็นกิจกรรมท่ี
วิเคราะห์จากสภาพปัญหาและจุดท่ีควรพัฒนาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 

1. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ  
2. กิจกรรมสรางส านึกพลเมือง (Project citizen)  
3. กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
4. กิจกรรมค่ายเยาวชนเสริมสร้างพลังบวก 
5. กิจกรรม ร.ด. พันธุ์แกร่ง 
6. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด าเนินการป้องกนั และต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล ITA ออนไลน ์
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8. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 1. ขั้นวำงแผน PLAN 

     - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อด าเนินงาน 

    - แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 2. ขั้นลงมือปฏิบัติ DO 

   - ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

 3. ขั้นตรวจสอบ CHECK  

            - ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมเป็นระยะ 

 4. ขัน้ปรับปรุงและพัฒนำ 

      - รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อผู้อ านวยการเพื่อแสวงหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

 

9. ผลกำรด ำเนินงำน  

 จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลปรากฏ ดังนี้  

กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
1. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตส านึก และมีจิต
สาธารณะ มีความรักสามัคคีในหมู่
คณะ รู้จักบทบาทและหน้าท่ีของ
ตนเองในวิถีชีวิต รักประชาธิปไตย มี
คุณธรรม จริยธรรมอันดี มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความ
เสียสละ เป็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถามความคิดเห็น 

2. กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project citizen) 
3. กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อยเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
4. กิจกรรมค่ายเยาวชนเสริมสร้างพลังบวก 
5. กิจกรรม ร.ด. พันธุ์แกร่ง 
6. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด าเนินการ
ป้องกัน และต่อตา้นการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเปิดเผยข้อมูล ITA ออนไลน ์

 

10. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  งบประมาณท่ีได้รับจ านวนท้ังส้ิน 10,000  บาท      
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11. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม โรงเรียนสุจริต 
ที่ กิจกรรม ควำมส ำเร็จ

ของผลผลิต 
ควำมส ำเร็จ
ของผลลัพธ์ 

ผูร้ับผิดชอบ
โครงกำร 

1 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ 

85 85 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

2 กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project citizen) 85 85 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

3 กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มาภิบาล 

85 85 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

4 กิจกรรมค่ายเยาวชนเสริมสร้างพลังบวก 85 85 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

5 กิจกรรม ร.ด. พันธ์ุแกร่ง 90 90 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

6 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด าเนินการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

90 90 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล 
ITA ออนไลน์ 

100 100 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

 
จากตารางพบว่า โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ใช้แผนปฏิบัติ การ

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในการด าเนินงานเพื่อให้การท างานเกิดความโปร่งใส ลดความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์
รัปชัน จัดกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต กิจกรรม การปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรยีนสุจริต สร้าง
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต รวมทั้งการสร้าง ภูมิคุ้มกันใหั แก่บุคลากรโดยวิธีสร้างความเข้าใจในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และการสร้างจิตสานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ผลการด าเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ
ของโรงเรียนนางรองพิทยาคมประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามความส าเร็จของผลผลิตและความส าเร็จของผลลัพธ์
ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนนางรองพิทยาคมก าหนด  

 
12. ปัญหำ /อุปสรรค 

1. มีบุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และน า
หลักสูตรการต้านทุจริตมาบูรณาการในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อใช้ในการบรูณาการและการน าแนวทางการปฏิบัติสู่ห้องเรียน 
เพื่อปลูกฝังค่านิยมแก่นักเรียน 

2. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท าใหก้ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้ความรู้  
จึงประสบปัญหา นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนปกติได้ จึงท าให้มีการจัดกิจกรรมท่ีไม่ต่อเนื่อง 
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13. ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข  
1. ควรมีการจัดประชุม อบรม สร้างจิตส านึกให้แก่ คณะครูบุคลากรและนักเรียน  
2. ควรมีการจัดหลักสูตรต้านทุจริตบูรณาการในกลุ่มสาระอื่น ๆ 

 
14. ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย   
   ข้าราชการครูและบุคลากร มีความรู้และเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
            ครแูละบุคลากร จ านวน 83 คน นักเรียน จ านวน 1,273 คน 
ผู้รำยงำน  
  ช่ือ - นามสกุล : นายสุมิตร  อันทมา      ต าแหน่ง : ครู 
  โทรศัพท์ : 085-6828534           E-mail : Sumitr@nrpsc.ac.th 

 
 
       (ลงช่ือ)  
        (นายสุมิตร  อันทามา) 
          ต าแหน่ง ครู 
 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(ลงช่ือ)  

        (นางอรพิน  ขุนเพ็ง) 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

 
 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(ลงช่ือ)  

        (นางสารภี  เลไธสง) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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ภาคผนวก 
    - ภาพการจัดกิจกรรม 
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