
 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

ก ำกับติดตำมกำรใช้หลักสูตรด้ำนทุจริตศึกษำ 
ช่ือสถำนศึกษำ  โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) สังกัด  สพป ปท 1  

ค ำช้ีแจง  ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ก ำกับทุจริตตำมหลักสูตรทุจริตศึกษำ (Anti-corruption Education ) ดังนี้ 
ประเด็นกำรก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรด้ำน
ทุจริตศึกษำ 

 √  1) มีกำรวำงแผนกำรน ำหลักสูตรด้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ 
 √  2) มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 √  3) มีกำรประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 √  4) มีกำรด ำเนินกำรน ำหลักสูตรด้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในกำร จัดกำรเรียนรู้ 
 √  5) มีกำรนิเทศ ติดตำมผลภำยในสถำนศึกษำ 
 √  6) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินต่อต้นสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง 
     7) อื่น ๆ โปรดระบ.ุ.................................................................... 

 √   แผนกำรด ำเนินงำนหลักสูตรด้ำนทุจริตศึกษำ 
     ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร 
     รำยงำนกำรประชุม 
     รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
     อื่น ๆ โปรดระบ.ุ................................. 

2. แนวทำงกำรกำรน ำหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำไปใช้ 

     1) จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม ช้ัน............................ 
     2) บูรณำกำรกับกลุ่มสำระสังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม  
ช้ัน........................... 
     3) บูรณำกำรกับกลุ่มกลมสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ ได้แก่ กลุ่มสำระ   
        กำรเรียนรู้...............................ช้ัน..................... 
 √  4) จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ช้ัน................... 
        √  4.1) กิจกรรมแนะแนว 
           4.2) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่     ลูกเสือ     เนตรนำรี  
                    ยุวกำชำด    ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์    ชุมนุม/ชมรม 
    5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณำกำรกับวิถีชีวิตใน สถำนศึกษำ ช้ัน 
ป.1- ป.6 ใช้คำบจริยธรรม 
     6) อื่น ๆ ระบ…ุ……………………………………………………………....... 

     ค ำส่ังสถำนศึกษำ  √  ตำรำงสอน 
     แบบลงทะเบียน 
     แผนบูรณำกำรกับกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
     แผนบูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
................................................................................................... 
     แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     แผนกำรจัดกิจกรรม 
     แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 ................................................................................................... 
     รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 
       อื่น ๆ โปรดระบ.ุ......................................................... 

 
ประเด็นกำรก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 



 

3. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำของ 
ครูผู้สอน 

 √ 1) มีกำรวำงแผนกำรน ำหลักสูตรด้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ 
 √  2) มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 √  3) มีกำรประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 √  4) มีกำรด ำเนินกำรน ำหลักสูตรด้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในกำร 
จัดกำรเรียนรู้ 
 √  5) มีกำรนิเทศ ติดตำมผลภำยในสถำนศึกษำ 
 √   6) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินต่อต้นสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง 
    7) อื่น ๆ โปรดระบ.ุ.......................... 

 √   แผนกำรด ำเนินงำนหลักสูตรด้ำนทุจริตศึกษำ 
     ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร 
     รำยงำนกำรประชุม 
     รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
     อื่น ๆ โปรดระบ.ุ................................. 

 
จุดเด่นของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนสำมำรถน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตไปใช้กับนักเรียนท ำระดับทุกช้ัน ซึ่งได้น ำไปใช้กับนักเรียนทุกคน  ซึ่งได้น ำไปใช้บูรณำกำรกับรำยวิชำแนะแนว ในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-6 มี
กำรประชุมวงแผนปฏิบัติงำนร่วมกัน 
 

ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน - 

 

ข้อเสนอแนะ - 

                                                                                          



 

 
สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต 

ช่ือสถำนศึกษำ โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1 จ ำนวนผู้เรียน 624 คน  
ผลกำรประเมินคุณธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริตรำยช้ัน 

 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ทั้งหมด (คน) 

 
มีทักษะ

กระบวนการคิด 

 
อยู่อย่างพอเพียง 

 
มีวินัย 

 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

 
จิตสาธารณะ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 123 118 95.93 122 99.19 116 94.31 123 100 123 100 

ประถมศึกษาปีที่ 2 108 104 96.30 107 99.07 101 93.52 108 100 108 100 

ประถมศึกษาปีที่ 3 90 87 96.67 88 97.78 85 94.44 90 100 90 100 

ประถมศึกษาปีที่ 4 106 103 97.17 104 98.11 100 94.34 106 100 106 100 

ประถมศึกษาปีที่ 5 91 89 97.80 90 98.90 89 98.90 91 100 91 100 

ประถมศึกษาปีที่ 6 106 104 98.11 104 98.11 100 94.33 106 100 106 100 

 624 605 97.00 624 98.53 624 94.97 624 100 624 100 



 

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
รายวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต  

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 
ชั้น 

 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

 
ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 123 123 100 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 2 108 108 100 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 3 90 90 100 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 4 106 106 100 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 5 91 91 100 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 6 106 106 100 0 0 

รวม 624 624 100 0 0 



 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนนิงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 โดยตำมโครงกำรมีกิจกรรมท่ียังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส
โควิด19 อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเช่น กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ออนไลน ์(ITA) และท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้วดังนี้ 

ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมกำร 
ขับเคล่ือน 

หลักสูตรต้ำน 
ทุจริตศึกษำ 

- ด้านปริมาณ 
1. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำและนักเรียนโรงเรียนคลอง
สอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) เข้ำ
ร่วมกิจกรรมตำม โครงกำรไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90  
2. นักเรียนโรงเรียนคลองสอง
(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) มีผลกำร
ประเมินคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ของสถำนศึกษำ ด้ำน
ควำม ซื่อสัตย์สุจริต ผ่ำน เกณฑ์
กำร ประเมินร้อยละ 100 และผล
กำรประเมินอยู่ในระดับ 3 ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 
 

ด้านคุณภาพ 
1. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำ และนักเรียนทุกคนภำยใน 
โรงเรียนได้รับกำรส่งเสริมทัศนคติ 
ค่ำนิยม ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 
2. โรงเรียนน ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำ 
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำร ทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรมและ 

ควำม โปร่งใส ของส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในกำร 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้บริหำร ครู บุคลำกร ทำงกำร 
ศึกษำนักเรียนโรงเรียนคลองสอง
(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) เข้ำร่วม 
กิจกรรมตำมโครงกำรร้อยละ 90  
 
2.นัก เรียน โรง เรียนคลองสอง
(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) มีผลกำร  
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์ของ สถำนศึกษำ ด้ำน 
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน ร้อยละ 100 และ ผล
กำรประเมินอยู่ในระดับ 3 ร้อยละ 
80 
 

ด้านคุณภาพ 
1. ผู้บริหำร ครู บุคลำกร ทำงกำร 
ศึกษำ และนักเรียนทุก คนภำยใน
โรงเรียนได้รับกำร ส่งเสริมทัศนคติ 
ค่ำนิยม ควำม ซื่อสัตย์สุจริต 
 
2. โรงเรียนน ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำ 
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรมและ 

ควำมโปร่งใส ของส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้ำนกำร 

ผู้บริหำร คร ูบุคลำกร ทำง
กำรศึกษำนักเรียน 

โรงเรียนคลองสอง(เสวต
สมบูรณ์อุปถัมภ์) เข้ำร่วม 

กิจกรรมตำมโครงกำร 
นักเรียนมีผลกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถำนศึกษำ ด้ำนควำม
ซื่อสัตย ์สุจริต ผ่ำนเกณฑ์ 

กำรประเมินทุกคน 

ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

  ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมำภิบำล แก่บุคลำกรในกำร 
จัด กำรศึกษำให้ด ำเนินไปอย่ำง 

ถูกต้อง มีคุณธรรม ปรำศจำกกำร 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมำภิบำล แก่บุคลำกรในกำร 
จัดกำรศึกษำให้ด ำเนินไปอย่ำง 

ถูกต้องมีคุณธรรม ปรำศจำก กำร

 



 

ทุจริต ทุจริต 

2. กิจกรรม
กิจกรรมบูรณำ
กำรส่งเสริม

พัฒนำ
คุณลักษณะ 5 
ประกำรของ

โรงเรียนสุจริต 

- ด้านปริมาณ 
1. บุคลำกร ครู นักเรียน ภำยใน
โรงเรียน ยืนตรงเคำรพธงชำติ ร้อง
เพลงชำติ สวดมนต์ และกล่ำวค ำ
ปฎิญญำโรงเรียนสุจริต ได้ร้อยละ 
90 
 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนคลองสอง
(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ประพฤติ
ตนเป็นผู้ท่ีมีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
และมีคุณธรรมในกำรป้องกันกำร
ทุจริต 

ด้านปริมาณ 
1. บุคลำกร ครู นักเรียน ภำยใน
โรงเรียน ยืนตรงเคำรพธงชำติ ร้อง
เพลงชำติ สวดมนต์ และกล่ำวค ำ
ปฎิญญำโรงเรียนสุจริต ได้ร้อยละ 
90 
 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนคลองสอง
(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ประพฤติ
ตนเป็นผู้ท่ีมีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
และมคุีณธรรมในกำรป้องกันกำร
ทุจริต 

บุคลำกร ครู นักเรียน 
ภำยในโรงเรียน ยืนตรง

เคำรพธงชำติ ร้องเพลงชำติ 
สวดมนต์ และกล่ำวค ำ

ปฎิญญำโรงเรียนสุจริตได้
และนักเรียนโรงเรียนคลอง
สอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) 
ประพฤติตนเป็นผู้ท่ีมีควำม

ซื่อสัตย์สุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  
โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการเพิ่มเติม มีดังนี้ 

1. กิจกรรมร้องเพลงชำติไทย บุคลำกร ครู นักเรียน ภำยในโรงเรียน ยืนตรงเคำรพธงชำติทุกวัน ในระหว่ำง 
กิจกรรมหน้ำเสำธง หรือเวลำ 08.00 น. ทุกวัน ก่อนกำรด ำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ภำยในโรงเรียน 
2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ บุคลำกร ครู นักเรียน ภำยในโรงเรียนสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวัน ในระหว่ำง กิจกรรม
หน้ำเสำธงหรือช่วงเวลำอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
3. กิจกรรมกล่ำวค ำปฎิญญำโรงเรียนสุจริต บุคลำกร ครู นักเรียนภำยในโรงเรียน มีกำรกล่ำวค ำปฎิญญำ 
โรงเรียนสุจริต ทุกวัน ในระหว่ำงกิจกรรมหน้ำเสำธง 
4. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนลูกเสือ เนตรนำรี ชุมนุม จิตอำสำ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
5. บูรณำร่วมกับกิจกรรมตำมนโยบำยสพฐ. เช่นโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมโครงงำนคุณธรรมห้องเรียนตำมอัต 
ลักษณ์โรงเรียนท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำ 
กำรหลักสูตรพอเพียงมีกำรถอดบทเรียนท่ีเกิดจำกกำรเรียนกำรสอนได้ 
 

 


