
ชื่อโครงการ                   โรงเรียนสุจริต 
แผนงาน บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ ์ กลยุทธ์ท่ี ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย ระบอบ 
 ประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภาวินี  บัวน้อย   
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๕ 
..............................................................................................................................................................................  

๑. หลักการและเหตุผล   

  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้ 
ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) 
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้  ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรร
มาภิบาล) อีกด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ท า
ข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสานึกให้แก่เยาวชน ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ความส าคัญกับ
การเตรียมการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึก ซึ่งเป็น
กลไกส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าล้อจึง
ได้จัดท าโครงการโรงเรียนสุจริต โดยมีเป้าหมายให้มีการบริหารจัดการ และบูรณาการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิต
สาธารณะ  

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.1 เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 2.๒ เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต 

๕๓ 



 ๒.3 เพื่อขับเคล่ือนการดาเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

๓. เปา้หมาย   

  3.1 ผลผลิต (Outputs)  
      3.1.1 เชิงปริมาณ  

         ๑) นักเรียนร้อยละ 8๕ มีความรู้ความเข้าใจหลักการด าเนินงานโรงเรียนสุจริตท่ีถูกต้อง 
      ๒) นักเรียนร้อยละ 8๐ สามารถปฏิบัติตามหลักคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริตได้อย่างถูกต้อง 
      ๓) นักเรียนร้อยละ 8๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “ซื่อสัตย์ สุจริต” ในระดับดีขึ้นไป 

       3.1.2 เชิงคุณภาพ  
  1) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักการด าเนินงานโรงเรียน
สุจริตได้  
    ๒) นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตได้ถูกต้อง 
  ๓) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “ซื่อสัตย์ สุจริต” 

3.2 ผลลพัธ์ (Outcomes) 
          1) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
                ๒) นักเรียนปฏิบัติตามหลักคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตได้ถูกต้อง 
        ๓) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “ซือ่สัตย์ สุจริต” 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของ 
    โครงการในปีท่ีผ่านมา 

พฤษภาคม 256๕ นางสาวภาวินี บัวน้อย 

๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร พฤษภาคม 256๕ นางสาวภาวินี บัวน้อย 

๓. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรรมการด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

พฤษภาคม 256๕ นางสาวภาวินี บัวน้อย 

4. ประชุมคณะท างานช้ีแจงและมอบหมายงาน พฤษภาคม 256๕ นางสาวภาวินี บัวน้อย 

๕. การด าเนินกิจกรรม 
    ๑) กิจกรรมการป้องการทุจริต 
    ๒) กิจกรรมโตไปไม่โกง 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2565 

 
คณะครู 
คณะครู 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน กันยายน 2565 นางสาวภาวินี บัวน้อย 

7. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกีย่วข้อง กันยายน 2565 นางสาวภาวินี บัวน้อย 

8. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ กันยายน 2565 นางสาวภาวินี บัวน้อย 

9. จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา ตุลาคม 2565 นางสาวภาวินี บัวน้อย 

 

๕๔ 



๕. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

รายการ ความต้องการ หมายเหตุ 
๑) กิจกรรมการป้องการทุจริต ป้ายไวนิล  
๒) กิจกรรมโตไปไม่โกง วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับท าส่ือรณรงค์  

๖. งบประมาณ     จ านวนเงิน  ๖๐๐  บาท  

รายการ ความต้องการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ป้ายไวนิลต้านการทุจริต ๑ ป้าย ๓๐๐  
๒. วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับท าส่ือรณรงค์ N/A ๓๐๐  

จ านวนเงินทั้งสิ้น ๖๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
                                                                               
๗. การติดตามประเมินผล 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
    ด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 

- ทดสอบ 
- สัมภาษณ์ 

- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกสัมภาษณ์ 

๒) นักเรียนปฏิบัติตามหลักคุณลักษณะ 5 ประการ 
    ของโรงเรียนสุจริตได้ถูกต้อง 

- สังเกต 

 

- แบบบันทึกการสังเกต 
 

๓) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “ซื่อสัตย์  
    สุจริต” 

- สังเกต 

- สัมภาษณ์เพื่อนในช้ันเรียน 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกสัมภาษณ์ 

    
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
2) นักเรียนปฏิบัติตามหลักคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตได้ถูกต้อง 

  3) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “ซื่อสัตย์ สุจริต” 
 
 
 
                                                     (ลงช่ือ) ................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                                      (นางสาวภาวินี บัวน้อย) 
                                                                  ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนวัดท่าล้อ 
        
 
                                                        (ลงช่ือ) .................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายณัฏฐ์ดนัย รุ่งกล่ินขจรกุล) 

                                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ 

๕๕ 


