
โครงการ           พัฒนาโรงเรียนสุจริต 
แผนงาน           บริหารท่ัวไป 
กลุ่มงาน           บริหารท่ัวไป (แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท้ังระบบให้ทันสมัย) 
SP ๒  ข้อ  ๔         โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพือ่พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด     มาตรฐานที่       และ มาตรฐานที่   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ,นายณภัทร   มีชำนาญ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านทับกี่  
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง          
ระยะดำเนินการ       ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.หลักการและเหตุผล 
  

 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมท่ี
อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบในสังคมทุก
รูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุทำให้เกิดการทุจริตทุก
รูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์
ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์ทับซ้อน การ
สนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไทย  และการพัฒนา
การศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก  การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมท่ีจะสามารถดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒    มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทย  ให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และพัฒนาคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  5 ประการคือ ทักษะกระบวนการ
คิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ท่ีจะพัฒนาคนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา
นั้น  จำเป็นที่จะต้องพัฒนาที่จิตใจก่อน เพราะเมื่อจิตใจของทุกคนพัฒนา เข้าถึงความละเอียด ลึกซึ้งข้างใน  (มี
คุณธรรม)  แล้ว ศักยภาพภายในก็จะแสดงออกมาสู่ภายนอก  ส่งผลให้พฤติกรรม(จริยธรรม)ต่างๆดีขึ้นมาตามลำดับ  
ท้ังในเรื่องของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และการศึกษาทำให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขอยู่ตลอดเวลา  
 

 โรงเรียนบ้านทับกี่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  3  ได้จัดทำโครงการนี้
ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานท่ีเป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ก็จะได้นำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานของ“โรงเรียนสุจริต”ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ในการขับเคล่ือนหลักคุณธรรม จริยธรรมและ  ธรร
มาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ 5 ของโรงเรียนสุจริตนี้ เพื่อ 
นำมาปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนได้อย่างเหมาะสม ดังกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้   



     ๑.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   

๒. กิจกรรมค่ายยุวชนคนดีจองแผ่นดิน 

๓. กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

๔. กิจกรรมสำนึกพลเมืองดี 

๕. กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านทุจริต 

๖.กิจกรรม Best ครูและผู้อำนวยการสถานศึกษา 

           กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมี
คุณลักษณะ 5 ของโรงเรียนสุจริตนี้ เพื่อ นำมาปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนได้อย่างเหมาะสม เป็น
บุคคลท่ีมีคุณธรรมภายในจิตใจ  และมีจริยธรรมท่ีดีงามในการดำเนิน 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาทุกคนและมีส่วนร่วมในระดม
ปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ   
๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต กล่าวคือ  ทักษะกระบวนการคิด  มี
วินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ  

๓.กลุ่มเป้าหมาย 
 ผลลัพธ์ 

๑. นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต 
การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต กล่าวคือ  ทักษะ
กระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ  

 

 ผลผลิต 
 1. นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต และสร้างเครือข่ายในชุมชน
ในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

 2. นักเรียนร้อยละ 80  มีมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต และความสามารถในการเผยแพร่
ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  
 

 นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 
จำนวนท้ังหมด  2๒๑  คน  โดยแบ่งตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   



- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๒ และ ๓(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖ จำนวน      ๓๔  
คน และมัธยมศึกษาตอนต้น 1๑๑คน) 

๒. กิจกรรมค่ายยุวชนคนดีจองแผ่นดิน 
- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนนักเรียนทุกระดับช่วงช้ัน ช้ันเรียนละ ๓ คน (รวมทุกช้ันเรียนต้ังแต่
อนุบาลถึงช้ัน ม.3 จำนวน 11 ห้องเรียน จำนวนท้ังส้ิน 3๓  คน) 

  ๓. กิจกรรมกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๒ และ ๓(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖ จำนวน       ๓๔  
คน และมัธยมศึกษาตอนต้น 107 คน) 

๔. กิกรรมสำนึกพลเมืองดี 
 - นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๒ (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖ จำนวน ๓๔  คน) 

 

      ๕. กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 
 - นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๓ (มัธยมศึกษาตอนต้น 107 คน) 

           ๖.กิจกรรม Best ครูและผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 - นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ คณะคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านทับกี่ (จำนวน 14 คน) 
 

๔.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

 
สถานท่ี 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) มิ.ย.๖๕ – ก.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ ก.ค. ๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
๓ ดำเนินการตามโครงการ (D) 

๑.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   
 

๒.กิจกรรมค่ายยุวชนคนดีจองแผ่นดิน 
 

๓.กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
 

๔.กิกรรมสำนึกพลเมืองดี 
 

๕. กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านทุจริต 
 

๖.กิจกรรม Best ครูและผู้อำนวยการ 
สถานศึกษา 

ก.ค.๖๕ - พ.ย.๖๕ 
 
 
 

ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
นายณภัทร  มัชำนาญ 
และครูประจำช้ันทุกช้ัน 

๔ ประเมินและติดตามผล (c) มี.ค.๖๖  นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 



๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข (A) มี.ค.๖๖  นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 

 
๕. งบประมาณ  งบอุดหนุน  จำนวน ๘,๖00 บาท 

 

ที ่
 

รายการกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถัว่จ่ายในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ อ่ืนๆ 
๑ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   

-ค่า-วัสด-ุอุปกรณ์   

๓,๕๐๐  

-  
- 

 
๓,๕๐๐ 

 
- 

๒ กิจกรรมค่ายยุวชนคนดีจองแผ่นดิน 
- วัสดุจัดทำป้าย 
- ค่าอาหาร - เบรก 

 
๒๐๐ 

๑,๕๐๐ 

- 
 
 

๕๐๐ 

- 
 
 

 

๕๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

- 

๓ กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

- วัสดุจัดทำป้าย 

 
 

๒๐๐ 

- -  
 

๒๐๐ 

- 

๔ กิกรรมสำนึกพลเมืองดี 
- วัสดุจัดทำป้าย 

 
 

๒๐๐ 

- - 
 

 

 
 
 

๒๐๐ 

- 

๕ กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านทุจริต 
- วัสดุจัดทำส่ือ 

 
 

๑,๒๐๐ 

- -  
 

๑,๒๐๐ 

 

๖ กิจกรรม Best ครูและผู้อำนวยการ 
สถานศึกษา 

- วัสดุจัดทำ 

 
 

๑,๘๐๐ 

- -  
 

๑,๘๐๐ 

 

 รวม ๘,๖๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๗,๖๐๐  
 
 
 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
        นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่
ความรู้    แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 
ผลลัพธ์ 
       ๑. นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมใน
การระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้าง
เครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
 

 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 
 
สำรวจ 
ความพึงพอใจ 
 
สำรวจ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบสำรวจ 
ความพึงพอใจ 
 



        ๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู ้เร ียนให้มีค ุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเร ียนส ุจร ิต กล ่าวค ือ  ท ักษะกระบวนการค ิด   มี
วินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ 

ความพึงพอใจ แบบสำรวจ 
ความพึงพอใจ 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต และสร้างเครือข่ายในชุมชนใน
สังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และนักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต และความสามารถ
ในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  
 

 
 
 
 
 
  

                      
 ลงช่ือ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ  ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ)                               (นายณภัทร  มีชำนาญ)                               
 ครู โรงเรียนบ้านทับกี่                                           ครู   โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

 
ลงช่ือ  ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)                                 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 


