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รายงานการดำเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อสรุปกิจกรรม
และโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม โดย
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เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาลำดับต้นๆ          
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United Nations Convention Against Corruption-
UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3 ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical 
Relation) หรืออีกนัยหนึ ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที ่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและ
มีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกใน
สังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่
ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3 เริ่มจากปีพ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู ่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล  
          วัตถุประสงค์ 
                   เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคต ิวิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย 
เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อย่างมีประสิทธิภาพ    
          



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
                    1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
              1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงาน 
                    2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
              2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
              2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
              2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม  
                   3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต                   
โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
              3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม แก้วปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
              3.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
              3.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม         

              3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ 
 วัตถุประสงค์ 
                    เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
          มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
                   1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม กับองค์กรทุกภาคส่วน ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 



กับองค์กรทุกภาคส่วน 
                     1.2 ให้มีมาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 
             1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็น
อิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
            1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
         2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

            2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
             2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง         
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
             2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
             2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
         วัตถุประสงค์ 
          มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
 มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
                   1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
                      1.1 ให้ทุกหน่วยงานในโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและ
ความรับผิดชอบ  
                        1.2 ให้มีกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ              
ฝ่ายบริหาร เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอำนาจหนึ่งได้ 
                   1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานของโรงเรียนหนอง
หงส์พิทยาคม ด้วยกนัเอง 
                        1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการ
ปฏิบัติงาน        ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
          2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                2.1.วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกับ



ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
         วัตถุประสงค์ 
                   มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน                
         มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
           1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                        1.1 โครงการให้ความรู้ในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งภาคการเมืองและ
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    1.2 มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม                    
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ  ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ                  

ฝ่ายบริหาร บุคลากรของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
3) เพื่อให้การบริหารราชการของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance)  
4) เพื ่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค

ประชาชน ในการบริหารกิจการของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของโรงเรียน 

หนองหงส์พิทยาคม 
4. เป้าหมาย  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2).เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ  



3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ             
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  

5) โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  

1).ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

2) โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
จิตสำนึก รักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของโรงเรียน
หนองหงส์พิทยาคม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะ
ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการ เฝ้าระวังการทุจริตที่
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

บทสรุป 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นเครื่องมือในการดำเนินการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กำกับการทำงานเพ่ือให้เกิดการทำงานเพ่ือให้เกิดความ 
โปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร โดยวิธีสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสำนึก ปลูกสงคุณธรรม จริยธรรม 
และความชื่อสัตย์สุจริต 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด



ปัญหา/อุปสรรค ประจำปีงบประมาณ 2564 

-คณะครูขาดความรู้ความเข้าใจและการตระหนักในการดำเนินการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา  

ด้วยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างแท้จริง 

-แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ระบบอินเตอร์เน็ตของสานศึกษามีปัญหาทำให้ไม่สามารถนำ

ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ได้ ส่งผลการคะแนนการประเมิน  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

แต่งตั้งคณะครูทีร่ับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นพร้อมทั้งนำเสนอกับ

บุคลากรในโรงเรียน  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบและเป็นรูปแบบเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการดำเนินการปอ้งกันทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

เสริมสร้างจิตสำนึก 
ค่านิยมให้ทุก
หน่วยงานของ
โรงเรียนหนองหงส์
พิทยาคม ปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

     ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้
และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน) 

คณะครู ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

ร้อยละ 100 ของคณะ
ครูมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการมีคุณธรรม  
จริยธรรมในการ
ดำเนินงาน  เพ่ือให้งานมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

    ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากร 

คณะครู ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

ร้อยละ 100  ของคณะ
ครูรับทราบและปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ของโรงเรียน 

ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี
ความซื่อสัตว์สุจริต 

- มีการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงาน
บุคคลอย่างโปร่งใส         และเป็น
ธรรม โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการพิจารณาอย่างชัดเจน 

คณะครู ตลอดปี
การศึกษา 

2564 ร้อยละ 100 ของคณะครู
นิยมมีความซื่อสัตว์สุจริต
ในการทำงาน 

บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   - จัดทำตู ้ปณ. หรือ เว็บไซต์  แจ้งเหตุ
ทุจริต 
   - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   -  จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต 
 
 
 
 
 

คณะครู ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ 
เข้าใจเรื่องการจัดตั้งศูนย์
แจ้งเบาะแสและเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต 
 
 
 
 



ประเด็น ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   - จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตระหว่างชุมชนและโรงเรียนบ้าน
โกรกแก้ว 
   - จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต 
   - แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนบ้าน
โกรกแก้ว 

คณะครู ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

ร้อยละ ๙๕ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ 
เข้าใจเรื่องการจัดทำคู่มือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือ ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของข้าราชการ 

 

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของโรงเรียน
หนองหงส์พิทยาคม 

จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลให้
เหมาะสม 
   - จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
   - จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
   -  จัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง 
ทางประกาศและเว็บไซต์ 
   - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้
จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

คณะครู ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

ร้อยละ 95 ของการจัดซื้อ
จัดจ้างมีการเบิกจ่าย
ถูกต้องโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ
ภาคเอกชน 
   - จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

คณะครู ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

ร้อยละ 95 ของผู้ปกครอง
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางโรงเรียน 

พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
โรงเรียนหนองหงส์
พิทยาคม 

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

คณะครู ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นทั้งภาคการเมือง
และภาครัฐ 



 


