
 

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมประจำปีงบประมาณ 2565 

รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2564- มีนาคม 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้จัดทำรายงานตามแผนป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) 
โรงเรียนได้ดำเนินงานและมีข้อเสนอแนะผลจากการดำเนินงานดังรายที่ ได้จัดขึ้น และรายงานตามวัตถุประสงค์และแผนการป้องกัน
การทุจริต ให้กับผู้บริหารได้รับทราบ เพ่ือการ พัฒนาปรับปรุงการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนหนองหงส์
พิทยาคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม



สารบัญ 

หน้า 

คำนำ 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของโรงเรียนปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 1 

บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6  

ของโรงเรียน 

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของโรงเรียน 

สรุปโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 7 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

ของโรงเรียนบ้านโกรกแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) 

เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง 

กำหนด/ 

ยกเลิก 

อยู่ ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 

1 

 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

   1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยมีกิจกรรมทีส่่งเสริม
การมีคุณธรรม  จริยธรรมในการดำเนินงาน  เพ่ือให้งานมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
ผลผลิต ร้อยละ 100 ของคณะครูมีความรู้ความเข้าใจ ในการ
มีคุณธรรม  จริยธรรมในการดำเนินงาน  เพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 คณะครูมีความรู้ความเข้าใจ ในการมี
คุณธรรม  จริยธรรมในการดำเนินงาน  เพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  



ที ่ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ยังไม่ถึง 

กำหนด/ 

ยกเลิก 

อยูร่ะหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 

2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- จัดทำประกาศประมวลจริยธรรม
แก่บุคลากร 

   1. ดำเนินการจัดทำประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร 

ผลผลิต ร้อยละ 100 ของคณะครูรับทราบและปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมของโรงเรียน 

ผลลัพธ์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๓ ส่งเสริมคา่นิยมการยกย่องและเชิดชูความ
ดีความซื่อสัตว์สุจริต 

- มีการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงาน
บุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การพิจารณาอย่างชัดเจน 

   1. ดำเนินการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  โดย

พิจารณาจากผลการทำงาน 

ผลผลิต ร้อยละ 100 ของคณะครูนิยมมคีวามซื่อสัตว์สุจริตในการ

ทำงาน 

ผลลัพธ์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  



บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ที ่ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ยังไม่ถึง 

กำหนด/ 

ยกเลิก 

อยู่ ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 

1 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

   - จัดทำเว็บไซต์ สังคมออนไลน์แจ้งเหตุ
ทุจริต 
   - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   -จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต บน 

website ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ในรอบ 6 เดือน 

ที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียน 

ผลผลิต ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ 

เข้าใจเรื่องการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน การ

ทุจริต 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 ไม่มีการร้องเรียน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

งานกิจการนักเรียน 



ที ่ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ยังไม่ถึง 

กำหนด/ 

ยกเลิก 

อยู่ ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   - จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและโรงเรียน
หนองหงส์พิทยาคม 
   - จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต 
   - แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น

คณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆของ

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

   มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการมีการประชาสัมพันธ์ 

ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและประกาศบน website 

ของโรงเรียน 

ผลผลิต ร้อยละ 95ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ 

เข้าใจเรื่องการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือ 

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ  

ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

งานกิจการนักเรียน 

  



เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ที ่ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ยังไม่ถึง 

กำหนด/ 

ยกเลิก 

อ ยู่ ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 

1 จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุล

ให้เหมาะสม 

   - จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
   - จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 -  จัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง 
ทางประกาศและเว็บไซต์ 
   - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการ

ใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

   มีคณะกรรมการ  ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้าน

งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

ผลผลิต ร้อยละ 100 ของการจัดซื้อจัดจ้างมีการเบิกจ่าย

ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 คณะครู บุคลากรมีการดำเนินการ

เบิกจ่ายตามกิจกรรมที่รับผิดชอบถูกต้องโปร่งใส  เบิกจ่าย

ตรงเวลา และตามวัตถุประสงค์ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 



ที ่ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ยังไม่ถึง 

กำหนด/ 

ยกเลิก 

อ ยู่ ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 

2 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

กับภาคเอกชน 

   - จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

   มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ Facebook  

หรือ กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง  ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

ผลผลิต ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของทางโรงเรียน 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 ของผู้ปกครองมีช่องทางการติดต่อกับ

ทางโรงเรียน 

 

งานกิจการนักเรียน 

 
 
 
  
 
 



เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ที ่ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

สถานะการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ยังไม่ถึง 

กำหนด/ 

ยกเลิก 

อ ยู่ ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 

1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   -  โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาค
การเมืองและภาครัฐ  
   - มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

   จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นทั้งภาคการเมืองและภาครัฐ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลผลิต ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความ

เข้าใจเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นทั้ง

ภาคการเมืองและภาครัฐ 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 คณะครู ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 



สรุปโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ความสำเร็จ 

ของผลผลิต 

ความสำเร็จ 

ของผลลัพธ์ 

ผู้รับผิดชอบ 

เสริมสร้างจิตสำนึก
ค่านิยมให้ทุก
หน่วยงานของ
โรงเรียนหนองหงส์
พิทยาคมปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน) 

100 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากร 

100 n/a กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส่งเสริมคา่นิยมการยกย่องและเชิดชูความดี
ความซื่อสัตว์สุจริต 

- มีการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงาน
บุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมโดย
มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
พิจารณาอย่างชัดเจน 

100 n/a 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   - จัดทำเว็บไซต์แจ้งเหตุทุจริต 
   - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   -  จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต 

95 95 

 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   - จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
   - จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต 
   - แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน 

95 95  
 

งานกิจการนักเรียน 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 



ประเด็น ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ความสำเร็จ 

ของผลผลิต 

ความสำเร็จ 

ของผลลัพธ์ 

ผู้รับผิดชอบ 

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของโรงเรียนบ้าน
โกรกแก้ว 

จัดทำระบบตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลให้
เหมาะสม 
   - จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
   - จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
   -  จัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลาง
ทางประกาศและเว็บไซต์ 
   - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการใช้
จ่ายเงินและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

95 95 กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ
ภาคเอกชน 
   - จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

95 95 งานกิจการนักเรียน 

พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
โรงเรียนบ้านโกรก
แก้ว 

พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   -  โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาค
การเมืองและภาครัฐ  
   - มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

95 95  
กลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งหมด 96.87 71.87  
  



หมายเหตุ :  n/a หมายถึง ยังไม่สามารถแสดงผลหรือประเมินผลได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ 

ระดับ 

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

5 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 85 
4 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 80 

3 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 75 

2 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 70 

1 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 70 

 


