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โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด  อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์   

 จังหวัดสมุทรปรำกำร 
สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร  เขต ๑ 

 



  
 

ค ำน ำ 
 
 

โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ)์  สงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำร  เขต ๑  มุง่สง่เสริมสนับสนุนพฒันำหนว่ยงำนและบุคลำกรในสงักดัให้มีคณุภำพ  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔   โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ)์  ได้ด ำเนินงำนภำยใต้
โครงกำรเสริมสร้ำงคณุธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำท่ีสอดคลองกบั ยุทธศำสตร์
ชำติวำ่ด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ประเด็นกำรป้องกนั 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภำยใต้แนวทำงหลัก  
แนวทำง   ประกอบด้วย   ๑) สร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังควำมซ่ือสตัยสุ์จริต   ๒) สร้ำงกลไกป้องกนักำร 
ทุจริต  และ ๓) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบระมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับน้ีจัดท ำข้ึนเพ่ือก  ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำน ควำมกำ้วหน้ำของ 
โครงกำรตำมแผนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ)์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ ซ่ึงจะได้รำยงำนผลควำมคืบหน้ำ
ของกำรด ำเนินงำนตำมรำยไตรมำศตอ่ไป 
 
 
 
                                                                                                 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ)์   
                                                                                                                             พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
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บทน ำ 

 
 

ยุทธศำสตร์ชำติวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ซ่ึงถือเป็นกำรยกระดบัให้กำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำน
ภำครัฐ หนว่ยงำนภำครัฐทัว่ประเทศจะตอ้งเขำ้รับกำรประเมนิเพื่อพฒันำ   และยกระดบัหนว่ยงำนให้มี
คณุธรรม และควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งเหมำะสม   กำรบริหำรจดักำรในหนว่ยงำนเป็นชอ่ง  
ทำงท่ีอำจจะกอ่ให้ เกดิกำรทุจริต กำรรับสินบน หรือกอ่ใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น และสำมำรถยบัยั้งกำร
ท ำผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีอำจเกดิข้ึนไดอ้ยำ่งเทำ่ทนัสถำนกำรณ์    ซ่ึงเมือ่หนว่ยงำนภำครัฐทัว่ประเทศ
ป้องกนักำรทุจริตเชิงรุกจะท ำใหก้ำรทุจริตในภำพรวมของประเทศลดลงตลอดจนยงัผลกัดนัให้เกดิทิศทำง 
กำรพฒันำและปรับปรุงกำรท ำงำนภำยในหนว่ยงำนในภำพรวมของประเทศใหม้ีประสิทธิภำพมำกย่ิง ข้ึนอีก
ดว้ย 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)เป็นหนว่ยงำนพฒันำกำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมุง่ 
สง่เสริม  สนับสนุน พฒันำหนว่ยงำนและบุคลำกรในสังกดัให้มคีณุภำพในปีงบประมำ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)  ไดด้ ำเนินงำนำภำยใตโ้ครงกำรเสริมสร้ำงคณุธรรม จริยธรรม   
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศำสตร์ชำติวำ่ด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ระยะท่ี๓    (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลกัษณะบูรณำ
กำรเชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นกำรป้องกนัปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมชิอบ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ภำยใตแ้นวทำงหลกั  ๓  แนวทำงประกอบดว้ย ๑) สร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังควำมซ่ือสัตย์
สุจริต   ๒) สร้ำงกลไกป้องกนักำรทุจริต และ ๓) เสริมสร้ำง ประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี  
        งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ฉบบัน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อก  ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนควำมกำ้วหน้ำของโครงกำร 
        ตำมแผนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  ซ่ึงจะไดร้ำยงำน 
       ผลควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมรำยไตรมำศตอ่ไป 
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                   โครงการเขตสุจริตโรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
                                          ประจ ำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

 
หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ กลุม่นิเทศติดตำมและประเมนิผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                                         โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)   
แผนงาน  แผนงำนพื้นฐำนด ำเนินกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพคน  
ระยะเวลาด ำเนินการ  ตุลำคม ๒๕๖๓ –  กนัยำยน  ๒๕๖๔  

สนองยุทธศาสตร์ที ่๑  ด้านความม่ันคง 
สนองกลยุทธ์ที ่  โครงกำรขบัเคล่ือนกำรจดักำรศึกษำเพื่อควำมมัน่คงของชำติ 

ผู้ รับผิดชอบโครงการ นำงสำวรัตนำภรณ์   โตศรีธนวตั  
 

............................................................ .......................................................................... 
 
๑. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษำธิกำรมนีโยบำยปฏิบัติงำนโดยยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมอืงท่ีดี มคีวำมโปรง่ใส 
มคีวำมสุจริต   เป็นกลไกในกำรป้องกนักำรทุจริตของชำติเพื่อสนองยุทธศำสตร์ดำ้นควำมมัน่คง    โรงเรียน- 
คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)  ไดด้ ำเนินงำนขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนเขตสุจริตเพื่อเสริมสร้ำงพฒันำบุคลำกร
ให้เป็นขำ้รำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีดีมีวนิัยในกำรปฏิบัติงำน  รักองค์กร   เห็นคณุคำ่ของกำรเป็น
ขำ้รำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีดี  มสีว่นรว่มพฒันำหนว่ยงำนสง่เสริมมำตรฐำนเขตสุจริต   ควบคูก่บั
โรงเรียนสุจริตท่ีมุง่ปลูกฝังคำ่นิยมควำมซ่ือสัตย์สุจริตในสถำนศึกษำ   โดยกำรสร้ำงเครือขำ่ยตำ่งๆ   เชน่ 
โรงเรียนสุจริตตน้แบบ   โรงเรียนสุจริตเครือขำ่ยป.ป.ช .ชมุชน  ฯลฯ   เพื่อรว่มกนัขบัเคล่ือนกจิกรรมบริษัทสร้ำง
กำรดี     ทั้งน้ีโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)   ไดพ้ฒันำรูปแบบแนวทำงกำรเสริมสร้ำงคณุลักษณะ
โรงเรียนสุจริตเพื่อให้สถำนศึกษำน ำไปปรับใชเ้พื่อเสริมสร้ำงคุณลกัษณะโรงเรียนสุจริต 
 

๒. วตัถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อเสริมสร้ำงพฒันำบุคลำกรให้ เป็นขำ้รำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีดี   มวีนิัยในกำร

ปฏิบติังำน รักองค์กร ตระหนัก  และเห็นคณุคำ่ของกำรเป็นขำ้รำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีดี  มสีว่น
รว่มพฒันำองค์กรอยำ่งเต็มศักยภำพ  

๒.๒ เพื่อให้ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ คณะครูและบุคลำกรในโรงเรียนเกดิควำมตระหนักตอ่ปัญหำกำร
ทุจริตคอร์รัปชนัและสร้ำงเครือขำ่ยโรงเรียนสุจริต เพื่อรว่มกนัปลูกฝังคำ่นิยมควำมซ่ือสัตย์สุจริตในโรงเรียน 
และชมุชน 
 

๒.๓ เพื่อพฒันำรูปแบบกำรเสริมสร้ำงคณุลกัษณะของโรงเรียนสุจริตโรงเรียนคลองสองพี่น้อง -
(ใจดีอุปถมัภ์)   
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๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมำณ 
๑) ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  คณะครู  และบุคลำกรทุกคนรว่มด ำเนินงำนขบัเคล่ือนเขตสุจริต   

โรงเรียนสุจริต 
๒)  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ คณะครู และบุคลำกรทุกคนสว่นร่วมสร้ำงวฒันธรรมควำมซ่ือสัตย์สุจริต  

ไมเ่พิกเฉยไมท่นตอ่กำรทุจริต และรว่มกนัปลูกฝังคำ่นิยมควำมซ่ือสัตย์สุจริตในโรงเรียน  และชมุชน 
๓.๒ เชิงคณุภำพ  

๑) ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  คณะครู  และบุคลำกรทุกคนในยึดม ัน่ในเจตจ ำนงสุจริต    ปฏิบติังำนดว้ย 
ควำมซ่ือสัตย์ เสียสละเพื่อพฒันำองค์กร ให้ไดรั้บกำรยอมรับ  

๒)  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ คณะครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำสำมำรถปฏิบติัตนและปฏิบัติงำนเพื่อ 
ยกระดบัมำตรฐำนโรงเรียนสุจริต  

๓) โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)  มรูีปแบบ แนวทำงกำรสร้ำงเสริมคณุลกัษณะ  โรงเรียน  
สุจริต 

 
 
๔. วิธีการด ำเนินงาน 

 ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา  ผู้ รับผิดชอบ 
     
 ๑. กิจกรรมที ่ ๑  ประชมุเตรียมกำรขบัเคล่ือนกำร กพ.-มคี. ผู้ รับผิดชอบ 

  
ด ำเนินงำนเขตสุจริตโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดี
อุปถมัภ์)   ๒๕๖๔  

      นำงสำวรัตนำภรณ์        
โตศรีธนวตั  

    

   ๒. กิจกรรมที ่ ๒  จดัท ำแผนงำนกำรขบัเคล่ือนโครงกำร ตลอดปีงบประมำณ 
  เขตสุจริต โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)   ๒๕๖๔     
  ปีงบประมำณ  ๒๕๖๔     
  ๑) จดัประชมุชี้แจง้โครงกำร     
  ๒) รว่มกำรประชมุอบรม ตำมท่ี สพป.ก ำหนด     
 ๓. กิจกรรมที ่  ๓  กำรประชมุปฏิบติักำรโรงเรียน สุจริต     
  - กระบวนกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจเพื่อเสริมสร้ำง/     
  ซึมซบัคณุธรรมและควำมโปรง่ใส     
  - กำรเรียนรู้ เร่ืองกำรประเมนิITA     

 ๔. 
กิจกรรมที ่  ๔  กำรขบัเคล่ือนโรงเรียนคลองสองพี่
น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)  สง่เสริมมำตรฐำนโรงเรียนสุจริต     

  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔     
       

 
     



๕. ระยะเวลาและสถานทีด่ ำเนินการ 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรตุลำคม  ๒๕๖๓   – กนัยำยน  ๒๕๖๔     
 สถำนท่ีด ำเนินกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)      
 

๖. งบประมาณ  
๖.๑ ไดรั้บจดัสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ ำนวน  ๑,๐๐๐      บำท 
๖.๒ รำยละเอียดกำรใชง้บประมำณดงัน้ี:(งบประมำณน้ีสำมำรถถวัจำ่ยได้ทุกรำยกำร) 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจจ ำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที ่ ๑ ประชมุเตรียมกำรขบัเคล่ือน
โรงเรียนสุจริต/แตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน     

     
กิจกรรมที ่ ๒   
จดัท ำแผนกำรแกปั้ญหำควำม
เส่ียงกำรสร้ำงเสริมคณุธรรม
และควำมโปรง่ใสในโรงเรียน
คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔      
      
กิจกรรมที ่  ๓ จดัท ำแผนงำนกำรขบัเคล่ือน     
โครงกำรโรงเรียนสุจริตโรงเรียนคลองสองพี่น้อง
(ใจดีอุปถมัภ์) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔     

      
กิจกรรมที ่ ๔  กำรขบัเคล่ือนโรงเรียนคลองสองพี่
น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)     

  ส่งเสริมม ำต รฐำน โรง เรียน สุจ ริต 
ประจ ำปีงบประม ำณ ๒๕๖๔      

- กระบวนกำรสร้ำงควำมร่วมใจพฒันำงำน     

โครงกำรโรงเรียนสุจริต      

- กำรเรียนรู้ เร่ืองกำรประเมนิITA     

- กำรประเมนิITA      
กิจกรรมที ่ ๕ กำรพฒันำเครือขำ่ยโรงเรียนสุจริต     

- กำรพฒันำเครือขำ่ยโรงเรียนสุจริต ๑,๐๐๐  บำท   ๑,๐๐๐  บำท 

- กำรพฒันำป.ป.ช.ชมุชน     

- กำรสร้ำงเครือขำ่ยชมรมSTRONG-     

 
จิตพอเพียงตำ้นทุจริตโรงเรียนคลองสองพี่
น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)     

      

 รวมทั้งส้ิน      ๑,๐๐๐  บำท     ๑,๐๐๐  บำท 
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๗. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 

๗.๑ ปัจจัยความเส่ียง 
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  คณะครู  และบุคลำกรในสถำนศึกษำ มภีำระงำนมำกเวลำประชมุของโรงเรียน 

คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)  มบุีคลำกรบำงสว่นติดภำรกิจให้กำรด ำเนินงำนไมไ่ด ้ ตำมเป้ำหมำย 
แนวทางบริหารความเส่ียง 

๗.๒ แนวทางบริหารความเส่ียง  
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำให้ควำมส ำคญัก  ำหนดเป็นนโยบำยอยำ่งชดัเจน  

 
๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
๑. ร้อยละของผูเ้ขำ้รว่มโครงกำร/กจิกรรม เขำ้มำมสีว่นรว่มในกำรผลกัดนัให้ ร้อยละ  ๑๐๐ 
เกดิสังคมท่ีไมท่นตอ่กำรทุจริต  
๒. คำ่คะแนนเฉล่ียกำรประเมนิITA ไมน่้อยกวำ่ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ  

๑. สถำนศึกษำมแีนวปฏิบติัท่ีดีในกำรสร้ำงเสริมคุณลักษณะโรงเรียน  

มกีจิกรรมสร้ำงควำมตระหนัก รู้  ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต  

เกดิคำ่นิยมรว่มตำ้นกำรทุจริตมีจิตส ำนึกสำธำรณะ และแยกระหวำ่ง  
ผลประโยชน์ สว่นตวัและผลประโยชน์สว่นรวม ร้อยละ ๘๐ 
๒. มคีำ่คะแนนเฉล่ียกำรประเมนิITA ในระดบัดีข้ึนไป ไมน่้อยกวำ่  ร้อยละ ๘๐ 

 
 

๙. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๙.๑ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)  ผำ่นกำรประเมนิ ITA ในระดบัดีข้ึนไป 
๙.๒ มเีครือขำ่ยควำมรว่มมือกำรด ำเนินงำนท่ีเขม้แข็ง 
๙.๓ ผูบ้ริหำรโรงเรียน  คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมแีนวทำงกำรพฒันำโรงเรียนสุจริต 
๙.๔ สถำนศึกษำมแีนวปฏิบติัท่ีดีในกำรสร้ำงเสริมคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
๙.๕ สถำนศึกษำมผีลกำรประเมนิITA ในระดบัดีข้ึนไป 
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การรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต 

 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา การด ำเนินงาน 

    
๑. กิจกรรมที๑่ประชมุเตรียมกำรขับเคล่ือนกำร กพ .-มีค . ๒  คร้ัง 

 ด ำเนินงำนโรงเรียนสุจริต  ๒๕๖๔   
๒. กิจกรรมที๒่ จดัท ำแผนงำนกำรขบัเคล่ือน ตลอด  ๓  คร้ัง 

 โครงกำรโรงเรียนสุจริต  ปีงบประมำณ  
 ปีงบประมำณ 2563 ๒๕๖๔   
 ๑) จดัประชมุชี้แจงโครงกำร   
 ๒) รว่มกำรประชมุอบรม ตำมท่ี สพป.ก ำหนด   
๓. กิจกรรมที ่ ๓ กำรปฏิบติักำรโรงเรียนสุจริต ตลอด  ทุกเชำ้ของทุกวนั 

 - กระบวนกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจเพื่อ ปีงบประมำณ  
 เสริมสร้ำงซึมซบัคณุธรรมและควำมโปรง่ใส ๒๕๖๔   
    

๔. 
กิจกรรมที ่ ๔ กำรขบัเคล่ือนโรงเรียน 
คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์) ประจ ำปี ๒๕๖๒ ตลอด  

-  ประชมุขบัเคล่ือน
กำรด ำเนินงำน 

  ปีงบประมำณ  
  ๒๕๖๔   
    

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภำพกิจกรรม 
       

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
                                       ประชมุเตรียมกำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนสุจริต 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                             

                    
 

 

   
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตัง้สภานกัเรียน 

 



                            
                         

                                          
 

                                                                                                                                                                    
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมกนัขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนสุจริต 

 
 
 
 

                                                     
 



              
 
 
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    

                                                              
 

    
                                                                                                                            

 
 
  

 
การตดิตามและประเมนิผลการใช้จ่ายเงนิอุดหนุนโครงการส่งเสรมิการจดัการศึกษา(การจา้งครูผูส้อน) 

 
 
 



 

               
 

 

                        
 
 
 
 

 
 
 

      กิจกรรม STRONG จติพอเพยีงตา้นทุจรติ สมุทรปราการ 2563 ณ เทศบาลปู่เจา้สมงิพราย 
 
 
 
 
 
 



              
 
 
            

                      
 
 
 

 

โครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 


