
โครงการ       โรงเรียนสุจริต 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร

และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนงนุช  มณเฑียรชัย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนท้ัง ๕ คุณลักษณะ คือ 
ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ การปลูกจิตส านึกให้นักเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรู้เท่าทันการ เปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษานั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ความ โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการฝึก ปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการคิด เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะน ามาซึ่ง การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความซื่อสัตย์
สุจริต การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นกิจกรรมหนึ่งใน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อป้องกัน ปลูกฝังนักเรียน ให้ 
ตระหนัก รู้เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นคนเก่งเรียนรู้เป็นคนดีซื่อตรง มีกิริยามารยาท รู้จักการท ามาหากิน 
สร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้น ได้ซึมซับคุณค่า แห่งการท าความดีสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทย 
ปัจจุบัน ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน ให้มีจิตส านึกของการมี คุณธรรมไม่มุ่งหวังแต่ 
ผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการ เป็นนักเรียนท่ีมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการ 
พัฒนาชาติบ้านเมืองและมีความรักชาติในทางท่ีถูก โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมตามท่ีโครงการก าหนดและ 
กิจกรรมท่ีโรงเรียนคิดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว กิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นอีก 
กิจกรรมหนึ่งท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน สุจริต) 
เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต และการด าเนินกิจกรรมบริษัท สร้างการ
ดีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนและผู้อื่น เคารพต่อ
กฎกติกาอย่างมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักการให้เพื่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่และ  พร้อมท่ีจะ
เสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม 



 
2. วัตถุประสงค์ 
        ๒.1  เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
        ๒.2  เพื่อให้นักเรียนได้น าคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
        ๒.3  เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านจิตใจ  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
        ๒.๔  เพื่อให้นักเรียนได้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
      นักเรียน จ านวน  207  คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        -  นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผน 
(Plan) 

ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการ 

ต.ค. 256๔ นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

2.ด าเนินการ 
(Do) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตาม โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
256๕ 

นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
ก.ย. 256๕ นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

 
๕. งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ      ๐       บาท  
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และค าช้ีแจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- กิจกรรมโรงเรียนสุจริต - - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 



๗.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 
ไตรมาสที่ 2 

( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 
ไตรมาสที่ 3 

( 1 เม.ย. 6๕-30 มิ.ย. 6๕ ) 
ไตรมาสที่ 4 

( 1 ก.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - - -  - 
 
๘.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต 
ร้อยละ ๘๐ของนักเรียน 
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมทุกคน 

1. การประเมินความพึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรม 
2. การสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
แบบสังเกต 
 

ผลลัพธ ์   
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม                            
มีความรู้  ความเข้าใจ  เห็นความส าคัญของ
กิจกรรม   

การประเมิน แบบประเมิน 

   
 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1  นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
         ๙.2  นักเรียนได้น าคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
         ๙.3  นักเรียนมีการพัฒนาด้านจิตใจ  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
          ๙.๔  นักเรียนได้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
 
 

 (ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ
                                  

                                                                   (นางนงนุช มณเฑียรชัย ) 
                                          ต าแหน่ง  ครู 

  

      (ลงช่ือ)             ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางนงนุช  มณเฑียรชัย ) 
                                          ต าแหน่ง  ครู 

   
      (ลงช่ือ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางนิสา   หลอมทอง ) 

                                          ต าแหน่ง  ครู 
    

(ลงช่ือ) ว่าท่ี ร.ต.    ผู้อนุมัติโครงการ 

                          (อาคม  มาจันทร์)  
            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 


