
โครงการ โรงเรียนสุจริต 
แผนงาน   การพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้น 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายคงฤทธิ์  กสิชีวิน 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 2565 
สนองกลยุทธ์ที่    1, 2 
สนองมาตรฐานที่   1 – 3 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คน
ในสังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอา
เปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุ
ท าให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อ านาจที่ได้มา
โดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่น
พวก  ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงจัดท าโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนและเมื่อมีการด าเนินงาน
แล้ว ก็จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการ
ทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
 2.2. เพ่ือพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอม
นักเรียนกล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

 3.1. นักเรียนร้อยละ 100  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   
 3.2. นักเรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม 

อย่างเหมาะสม 
    เชิงคุณภาพ 
 3.3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมให้นักเรียนมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 
   



 3.4. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้าง
ปัญญานักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะที่
เชี่ยวชาญในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคง 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
5. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน พัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนเรียนรวม  จ านวน  5,000  
บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

 
 
  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผน 
- วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการจ าเป็น 
- หาแนวทางแก้ไข 

กันยายน 2564 งานโรงเรียนสุจริต 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

กันยายน 2564 งานโรงเรียนสุจริต 
 

3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
- การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์/เขียนเรียงความต้านทุจริต 
- บริษัทสร้างการดี 
- กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 
- สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

- งานโรงเรียนสุจริต 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

4. ขั้นประเมินผลและท ารูปเล่มสรุปผล 
- รายงานผลระหว่างด าเนินงานและหลังสิ้นสุดการ
ด าเนินงาน 

กันยายน 2565 งานโรงเรียนสุจริต 
 



กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์/เขียนเรียงความต้านทุจริต 

500   500  500 

กิจกรรมที่ 2 บริษัทสร้างการดี   2,000 2,000  2,000 
กิจกรรมที่ 3  1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 

  1,500 1,500  1,500 

กิจกรรมที่ 4 สื่อสร้างสรรค์ต้าน
ทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

  1,000 1,000  1,000 

รวม 500  4,500 5,000  5,000 
 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ความรู้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน เครือข่ายชุมชนในสังคม 

 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกัน
การทุจริต”  
2. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความช านาญในการใช้
เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ และมีทักษะในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่าง
พอเพียง 

 
ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
แบบส ารวจ 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
โรงเรียน เครือข่ายชุมชนในสังคม 

 8.2 นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้
ได้ และมีทักษะในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 
 
 
 
 
 



 
         ผู้เสนอโครงการ 

        (นายคงฤทธิ์  กสิชีวิน) 
                                      ต าแหน่ง หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต 
 
 
        เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
 


