
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ชื่อโครงการ    21.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.  ข้อท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ) 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาววันวิสา  นาโสม  2.นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ได้ กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean 
Thailand) มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบ บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล โดยมี เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception  Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และ
ทิศทางยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ
เสริมสร้างสังคม ธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ทำ 
ข้อตกลง ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ การดำเนินงานโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยให้
ความสำคัญกับการ เตรียมการด้านป้องกันและราบรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูก
จิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไก สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน พื้นฐาน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลใน สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้มีการบริหารจัดการ และบูรณาการเรียน
การสอนท่ี เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียนแกนนำและผู้เกี่ยวข้องให้มีความ
เข้าใจ  ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือน “โรงเรียนสุจริต” ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป  

 



2. วัตถุประสงค ์ 
        2.1 เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน       
        2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทาง
ดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต  
        2.3 เพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ  
มีทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
 

      3. กลุ่มเป้าหมาย 

               3.1  นักเรียนทุกระดับช้ัน จำนวน  498  คน 
      3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน 
 

     4.เป้าหมาย 
        4.1 ด้านปริมาณ 

 4.1.1 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายคนดีของแผ่นดิน” 
 4.1.2 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมบริษัท

สร้างการดี 
          4.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร นักการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ มีความสุจริต  มีทัศนคติและค่านิยม 
 ไม่ยอมรับการทุจริต ตระหนัก เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล มีความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีมีค่านิยมท่ี 
 ถูกต้อง รังเกียจคนโกงพร้อมเป็นคนดีท่ีไม่โกง 

 
5.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน          

 
ท่ี 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริต กุมภาพันธ์ 65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางวีรนุช  กณิกนันต์ 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
และคณะทำงานโรงเรียน
สุจริต 
 

2 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
กิจกรรมป.ป.ช. สพฐ.น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

ก.พ. - ก.ย.65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 
นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย 
และคณะทำงานโรงเรียน
สุจริต 
 
 



 
ท่ี 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินงาน หมายเหตุ 

3 กิจกรรม “ค่ายคนดีของแผ่นดิน”  ก.พ. - ก.ย.65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 
นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย 
และคณะทำงานโรงเรียน
สุจริต 

4 กิจกรรมถอดบทเรียน Best practice ก.พ. - ก.ย.65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 
นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย 
และคณะทำงานโรงเรียน
สุจริต 

 

   6.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565 
สถานที่ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

7.  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.เสนอโครงการ / กิจกรรม เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

- - -  ต.ค.-พ.ย. 64 นางสาววันวิสา  นาโสม 
 

2.ประชุมคณะทำงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง - - - ธันวาคม 64 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางวีรนุช  กณิกนันต์ 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 
นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย 
และคณะทำงาน
โรงเรียนสุจริต 

3.กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน - - - ธันวาคม 64 คณะทำงานโรงเรียน
โรงเรียนสุจริต 

4.ดำเนินงานตามข้ันตอน 
จัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียน
สุจริต  

3,000 - - กุมภาพันธ์ 65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางวีรนุช  กณิกนันต์ 
นางสาววันวิสา  นาโสม 



กิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

จำนวน 75 คน 
-ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือๆละ 20 บาทX75
คน 

และคณะทำงาน
โรงเรียนสุจริต 

5.ดำเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว ้
-กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
-กิจกรรม “ค่ายคนดีของแผ่นดิน” 
-กิจกรรมถอดบทเรียน Best practice 
 

- 6,200 - ก.พ. -ก.ย. 65 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี 
นางวีรนุช  กณิกนันต์ 
นางสาววันวิสา  นาโสม 
นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา 
นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย 
และคณะทำงาน
โรงเรียนและครูท่ีปรึกษา
ทุกระดับช้ัน 

6.ประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
รายงานผล 

- - - กันยายน 65 นางสาววันวิสา  นาโสม 

รวม 9,200 บาท  

 
8.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
8.1.1 การจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทุก
ฝ่ายโดยครูทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี โดยครูทุกคนต้องมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาให้กับนักเรียนได้ 
8.1.2 หลังจากทำกิจกรรมคาดหวังว่านักเรียนจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตตาม
คุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิต
สาธารณะ 
8.1.3 ครูผู้สอนทุกคนต้องมีความรู้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ท่ีบูรณาการกับกิจกรรม
โรงเรียนสุจริตได้อย่างเหมาะสม  

8.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
     8.2.1 มีการวางแผนการดำเนินงานให้ความรู้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีการประสานงาน ประชุม

คณะกรรมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการจัดกจิกรรมทุกครั้ง 
 8.2.2 ครูผู้สอนบูรณาการในทุกรายวิชา และทอดแทรกค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตตามคุณลักษณะ 5 
ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะให้กับ
นักเรียน 

 



9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
1. ร้อยละ  ของนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2.ร้อยละ ของนักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมบรษิัทสร้าง
การด ี

สอบถาม/สังเกต 
 
 

สอบถาม/สังเกต  

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
แบบประเมิน
กิจกรรม  

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

2.นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี 

สอบถาม/สังเกต 

 
สอบถาม/สังเกต 
 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

แบบประเมิน
กิจกรรม 
 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        10.1  นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตตามคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
        10.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริตและสามารถดำเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้างการดีได้ 
   

 

                                                               ลงช่ือ                           ผู้รับผิดชอบโครงการ  

                  (นางสาววันวิสา  นาโสม)   

 

     
       

 ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายโครงการ  
 

ลำดับที่  รายการ ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน ประเภทรายการ เป็นเงิน 

ใช้สอย  วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ 
(เช้า,บ่าย) มื้อละ 20 บาทการจัด
อบรมนักเรียน 
แกนนำโรงเรียนสุจริต 

40 บาท 75 คน 3,000   3,000 

2. จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี    5,000  5,000 

3. กระดาษ A4 600 บาท 2 ลัง  1,200  1,200 

 รวม 9,200 

 
*ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 


