
 
 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๑.ชื่อโครงการ  โรงเรียนสุจริต 
 

๒. ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการใหม่ 
 

๓. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ ๑ นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมี
คุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ ๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ  
และเสมอภาค 
 

๔. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ ๑ นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมี
คุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ ๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ  
และเสมอภาค 
 

๕. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ 
 มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ , ๒.๕ , ๒.๖ 
 มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๓  
 



 

๖. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คน
ในสังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอา
เปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็น
สาเหตุท าให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้
อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  
การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงจัดท าโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนและเมื่อมีการ
ด าเนินงานแล้ว ก็จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

๗. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการ
ทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
 ๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล ๓ ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอม
นักเรียนกล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 

๘. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม 
เชิงคุณภาพ 

 ๑.นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล ๓ ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมให้นักเรียนมีความ 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล ๓ ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้าง
ปัญญานักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะที่
เชี่ยวชาญในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคง 
 

๙. สถานที่ด าเนินการ  
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

๑๐. ระยะเวลา 
ตุลาคม ๒๕๖๒– กันยายน ๒๕๖๓ 

 



 

๑๑. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน 

- วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการจ าเป็น 

- หาแนวทางแก้ไข 

- - ก.ย. ๖๒ งานโรงเรียนสุจริต 

๒. ขั้นด าเนินการ 
   ๒.๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   ๒.๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   ๒.๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนินการงาน 

- 
 

- ก.ย. ๖๒ 
 
 

 

งานโรงเรียนสุจริต 

     

๓.จัดกิจกรรมตามโครงการ 
- ปปช.สพฐ.น้อย ปปช.สพฐ.ชมุชน 
- บริษัทสร้างการดี 
- กิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง 
- ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

นักเรียนแกน
น า 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

๖๓ 
งานโรงเรียนสุจริต 

๔.  ขั้นประเมินผลและท ารูปเล่มสรุปผล 
- รายงานผลระหว่างด าเนินงานและหลัง
สิ้นสุดการด าเนินงาน 
 

 
- ก.ย.๖๓ งานโรงเรียนสุจริต 

 
 

๑๒. งบประมาณ 
 ๕,๐๐๐บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ไตรมาสที๑่ ไตรมาสที๒่ ไตรมาสที๓่ ไตรมาสที๔่ 

ต.ค. 
๒๕๖๒ 

พ.ย. 
๒๕๖๒ 

ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

ม.ค. 
๒๕๖๓ 

ก.พ. 
๒๕๖๓ 

มี.ค. 
๒๕๖๓ 

เม.ย. 
๒๕๖๓ 

พ.ค. 
๒๕๖๓ 

มิ.ย. 
๒๕๖๓ 

ก.ค.
๒๕๖๓ 

ส.ค. 
๒๕๖๓ 

ก.ย. 
๒๕๖๓ 

- - ๕๐๐ ๒,๐๐๐ - - - - ๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ - - 
๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ 

๕,๐๐๐บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
 



 

 

๑๓. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
 งานโรงเรียนสุจริต 
 

๑๔. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน 

๒.หน่วยงานภายนอก 
 

๑๕. เนื้อหาสาระ (ในกรณีที่มีการอบรม) 
 ๑. ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 
 

๑๕. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
        นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถ
ในการเผยแพร่ความรู้    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโรงเรียน
เครือข่ายชุมชนในสังคม 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต”  
๒. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ และมีทักษะ
ในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 

 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 
 
 
ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 

 
 

(นายคงฤทธิ์ กสิชีวิน) 
หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต 

ผู้เสนอโครงการ 

 
 

                     (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
                     หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

 
                     (นายปรีชา   นันติชัย) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                    ผู้อนุมัติโครงการ 

 


