
โครงการ   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต 
ผู้ที่รับผิดชอบ   นายฉลอง  ป้องสีดา นางสาวนุชนาถ  โคตะแวง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
มาตรฐาน  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
...................................................................................................................................... ........................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน
สังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิดการ
ทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการ
หาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์
ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๐  
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูก
จิตส านึกให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายาและเมื่อมีการด าเนินงานแล้ว ก็
จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และเพ่ือเป็น
แกนน าในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
 
2. วัตถุประสงค ์

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต 
การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมนักเรียน 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 
3. เป้าหมาย 
 ผลลัพธ์ 

 1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมให้นักเรียนมีความ 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 

 2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญา
นักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะที่เชี่ยวชาญใน
การพัฒนาชีวิตที่มั่นคง 

  ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
 
 ผลผลิต 
 1. นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   

 2. นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  
  ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะครบ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
 
 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 



5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 - กิจกรรมค่ายเยาวชน 
 “คนดีศรีรัชมัง” 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 
 

- ๓๐,๐๐๐ 

2 - กิจกรรมการจัดท าหลักสูตร
วิชาเพ่ิมเติม การป้องกัน
การทุจริต 

- - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

3 - กิจกรรมประกวด Best 
Practice โรงเรียนสุจริต  

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

4 -   กิจกรรมบริษัท สร้างการดี - - - - 10,000 ๑๐,๐๐๐ 
รวม ๔๓,๐๐๐ 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
        นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่
ความรู้    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 
ผลลัพธ์ 
         1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ ป้องกันการทุจริต”  
        2. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ และมีทักษะในการพัฒนา
ชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 
         ๓. นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 
 
 
ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 - กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีศรีรัชมัง” ก.ย. นายฉลอง ป้องสีดา 

นางลักษณา  ค าบอนพิทักษ์   
2 - กิจกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาเพ่ิมเติม 

การป้องกันการทุจริต 
เดือนก.ค. 

 นางสาวนุชนาถ  โคตะแวง 

3 - กิจกรรมประกวด Best Practice 
โรงเรียนสุจริต  

 
ตลอดปีการศึกษา  25๖๓ 

ผู้บริหาร,คณะครู,นร 

4 -   กิจกรรมบริษัท สร้างการดี ตลอดปีการศึกษา  25๖๓ นางสาวนุชนาถ  โคตะแวง 
นายฉลอง  ป้องสีดา 



 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะการป้องกัน การปลูกฝังคุณลักษณะ และการสร้างเครือข่าย  
เผยแพร่สู่ชุมชนในสังคมในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
      ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ    
                            (นายฉลอง   ป้องสีดา)                       
                           ต าแหน่ง  ครู ช านาญการ                  
 

                                                              
  ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ  

                          (นางสิตาพัชร์  ผิวเงิน) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
  
 

 


