
ชื่อโครงการ   โครงการโรงเรียนสุจริต 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

                               ข้อท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม.  ข้อท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน      ข้อท่ี 2  การส่งเสริมให้ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม สำนักความเป็นไทย และวิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวนฤรัตน์ มะโนอิ่ม 
ระยะเวลาดำเนินการ     16 พฤษภาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563 
 
 

หลักการและเหตุผล 
    เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้การดำเนินชีวิตของ

ผู้คนในสังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอา
เปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไมพ่อเพียง เป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชัน  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อำนาจท่ีได้มา
โดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่น
พวก  ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนวัดเจ้ามูล   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานท่ีเป็นการป้องกนัการทุจริตผ่านการปลูก
จิตสำนึกให้กับนักเรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ก็จะได้นำ
ผลท่ีได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล     

มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้าง
เครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
     ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมนักเรียน 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 
เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 

๑.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การ
ป้องกันการทุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณลักษณะ
ของโรงเรียนสุจริต 

 



 
1.2 นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม 

 2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
     ๒.2 นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่ความรู้    แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 

  

ตัวชี้วัด 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนักถงึคุณค่า เห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริต    
ปฏิทินการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การประชุมช้ีแจงคณะครูเกี่ยวกับ 
    การดำเนินงานโครงการฯ 

            

2. ITA สุจริต              
3. ป.ป.ช.  สพฐ.  น้อย  และ  ป.ป.ช.  
สพฐ.  ชุมชน   

            

4. ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน             
๕. การประเมินผล สรุปผล และ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

            

 
 
สถานที่ดำเนินการ       โรงเรียนวัดเจ้ามูล  
งบประมาณ     ได้รับจัดสรร  จำนวน  ๓0,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1 ITA สุจริต - - ๕,000 
2. ป.ป.ช.  สพฐ.  น้อย  และ  ป.ป.ช.  สพฐ.  ชุมชน   - - ๕,000 
3. ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน - - ๑0,๐๐๐ 

รวม - - ๓0,๐๐๐ 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วม

กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

2 นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนกัถึงคุณค่า เห็น
ความสำคัญของของการป้องกันการทุจริต   

การสังเกต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ป้องกันการทุจริต  
 ๒. นักเรียนเผยแพร่ความรู้การป้องการทุจริต แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 
 
  

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวนฤรัตน์ มะโนอิ่ม) 
 ตำแหน่ง     ครู โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวสุทธินันท์ พูนเกิด) 
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
              ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

    
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด) 
      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 



ชื่อโครงการ   โครงการโรงเรียนสุจริต 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ สพป.กทม.  ข้อท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                                ความสามารถ ในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน      ข้อท่ี ๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตาม 
                                มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล  

ข้อท่ี 2  การส่งเสริมให้ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม สำนักความเป็นไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสรรเสริญ  พูลสุขโข 
ระยะเวลาดำเนินการ     16 พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564 
________________________________________________________________________________ 
 
หลักการและเหตุผล 

    เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คน
ในสังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอา
เปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชัน หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจท่ีได้มาโดย
หน้าท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานท่ีเป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูก
จิตสำนึกให้กับนักเรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ก็จะได้นำ
ผลท่ีได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีความกล้า

หาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายใน

ชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

     ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน 
กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และพัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 
 
 

 



 
เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 

๑.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสุจริต การ
ป้องกันการทุจริต  คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริต 

1.2 นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม 

 2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
       ๒.2 นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่ความรู้ แลกเปล่ียน
เรียนรู้  
           ในโรงเรียนเครือข่าย ชุมชน และในสังคม 
  
ตัวชี้วัด 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนักถงึคุณค่า เห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริต    
 
ปฏิทินการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปกีารศึกษา 2563 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. เสนอและอนุมัติโครงการ 
    ประชุมช้ีแจงคณะครูเกี่ยวกับ 
    การดำเนินงานโครงการฯ 
    และแต่งต้ังคณะทำงาน 

            

2. ดำเนินงาน ดังนี ้
    - ITA สุจริต 
    - ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ  
      ป.ป.ช.  สพฐ.  ชุมชน   
    - ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

            

3. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการ              



    กิจกรรมท่ีกำหนด 
4. ประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม             
๕. การประเมินผล สรุปผล และ 
    รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

            

 
สถานที่ดำเนินการ       โรงเรียนวัดเจ้ามูล  
งบประมาณ     ได้รับจัดสรร  จำนวน  100,๐๐๐ บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1 ITA สุจริต - - 2๕,000 
2. ป.ป.ช.  สพฐ.  น้อย  และ  ป.ป.ช.  สพฐ.  ชุมชน   - - 2๕,000 
3. ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน - - 50,๐๐๐ 

รวม - - 100,๐๐๐ 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วม

กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

2 นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนกัถึงคุณค่า เห็น
ความสำคัญของของการป้องกันการทุจริต   

การสังเกต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ป้องกันการทุจริต  
 ๒. นักเรียนเผยแพร่ความรู้การป้องการทุจริต แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่าย ชุมชน 
และในสังคม 
 
 
 
 
 

 



 ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายสรรเสริญ  พูลสุขโข) 
 ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

 ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
              ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


