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ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติที่  3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.ที่  3 : ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์โรงเรียนที่  2 :  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
รวมทั้งเด็ก พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความถนัดของตนเองอย่างมีคุณภาพ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะของงาน/โครงการ:  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี 64)   ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. ก.พ. มี.ค. ปี 65)      
                           ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ปี 65   ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. ส.ค. ก.ย. ปี 65 ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นายสุรสิทธิ์ ขยายดี 
1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถที่จะปรับตัวได้
อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความเหมาะสม ตามกาลและเวลา
และของสังคมไทย ดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษา ให้มีความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการ
เรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผู้เรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง  

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภูเขียว “โรงเรียนภูเขียว เลิศวิชาการ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากลภายใต้
เศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การปฏิรูปการศึกษา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภูเขียว จึงได้จัดทำโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนภูเขียว จึง
ได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน พระองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
     2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
เสริมสร้างคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและความภูมิใจในการทำความดี 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2) ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือ          จาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

2) ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี 
4. ตัวชี้วัด ระดับโครงการ 

4.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง ระดับมากข้ึนไป 

4.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี ระดับมากข้ึนไป 

 

5. กิจกรรม/ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน  
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
1. ขั้นเตรียมการ  
1. เขียนโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 
 
 
 
2. ขั้นดำเนินการ  
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม 
 

- ได้แผน
ดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ 
2565  
- อนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 
- ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน 
โรงเรียนภูเขียว
ทุกคน 

 (ธ.ค.64) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ธ.ค.64) 
 
 
 

นายสุรสิทธิ์ ขยาย
ดี 
 
 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 
 



กิจกรรม 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
 
3. ประเมินผลการดำเนินงาน 
 1. ตรวจสอบการดำเนินงาน 
 2. ประเมินผลการดำเนินงาน 
 
4. ประเมินผลโครงการ 
1. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เป็นรูปเล่ม
รายงานและนำเสนอฝ่ายบริหาร    

 
- ตรวจสอบและ
ประเมินผลในการ
ดำเนินกิจกรรม 
 
 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานตรง
ตามกำหนดเวลา 

 
(ก.ย. 65) 

 
 
 

 
 (ก.ย. 65) 

 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 

 

 
6. งบประมาณ      

6.1 รวมทั้งหมด 5,000 บาท  
 6.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม  ดังนี้  
 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 5,000 1. กระดาษแข็ง 1,200 บาท 

2. ป้ายไวนิล 900 บาท 
3. เข้าเล่มรายงาน 300 บาท 
4. กระดาษเกียรติบัตร 600 บาท 
5. ปากกาเคมี 600 บาท 
6. อบรมนักเรียนแกนนำ ค่าอาหารว่าง 
1,400 บาท 

รวม   5,000  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
7. การวัดและประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการ 
สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 
วิธีการวัด 

เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้าง
เคร ื อข ่ ายช ุมชนองค ์กรแห่ ง
คุณธรรมโดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที ่ทำงาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง ระดับ
มากขึ้นไป 

2.1 
 

สังเกต 
สอบถาม 

บันทึกรายชื่อ 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

2. ผ ู ้บร ิหาร ครู และนักเร ียน 
ต ร ะ ห น ั ก ร ู ้  เ ข ้ า ใ จ  แ ล ะ                     
มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อ ย ่ า ง เ ป ็ น ธ ร ร ม ช า ต ิ ส ร ้ า ง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจ
ในการทำความดี ระดับมากข้ึนไป 

2.2 สังเกต 
สอบถาม 

บันทึกรายชื่อ 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจาก

หน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
8.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า

แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนต้านทุจริต 
ยุทธศาสตร์ชาติที่  3  : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.ที่  3  : ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์โรงเรียนที่  2  : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
รวมทั้งเด็ก พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความถนัดของตนเองอย่างมีคุณภาพ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะของงาน/โครงการ:  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี 64)     ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. ก.พ. มี.ค. ปี 65)      
                           ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ปี 65 )   ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. ส.ค. ก.ย. ปี 65 ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  ว่าที่ ร.ต.กิตติ  แววกระโทก 
1. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็น 
อุปสรรค์สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่ งเชื ่อมโยงไปสู่อาชญากรรม อื่น ๆ 
มากมาย และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสำหรับใช้ในทุกระดับการศึกษา  
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “การป้องกันการ
ทุจริต” ขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัย ของผู้เรียนด้วย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนภูเขียว ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างความตระหนักในการต่อต้าน
ทุจริตให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จึงได้จัดทำกิจกรรมโรงเรียนต้านทุจริตขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
เสริมสร้างคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและความภูมิใจในการทำความดี 
  2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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3. เป้าหมาย 
        3.1 เชิงปริมาณ 
         1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
         2) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง

คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี 
2) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
4. ตัวชี้วัด ระดับโครงการ 

4.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี ระดับมากข้ึนไป 

4.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ระดับมากข้ึนไป 
5. กิจกรรม/ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน  
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
1. ขั้นเตรียมการ  
1. เขียนโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 
2. ขั้นดำเนินการ  
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนต้าน
ทุจริต 
 
 
3. ประเมินผลการดำเนินงาน 
1. ตรวจสอบการดำเนินงาน 

 
- ได้แผน
ดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ 
2565  
 
- อนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 
- ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน 

 
 

 (ธ.ค.64) 
 
 
 

 (ธ.ค.64) 
 
 
 
 
(ก.ย. 65) 
 

 
ว่าที่ ร.ต.กิตติ  
แววกระโทก 
 
 
 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 



กิจกรรม 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
2. ประเมินผลการดำเนินงาน 
 
 
4. ประเมินผลโครงการ 
1.สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เป็นรูปเล่ม
รายงานและนำเสนอฝ่ายบริหาร    

โรงเรียนภูเขียว
ทุกคน 
 
- ตรวจสอบและ
ประเมินผลในการ
ดำเนินกิจกรรม 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานตรง
ตามกำหนดเวลา 

 
 
 

 (ก.ย. 65) 

 
 
 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 

 

 
6. งบประมาณ   

6.1 รวมทั้งหมด 5,000 บาท  
 6.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม  ดังนี้  
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนต้านทุจริต 5,000 1. กระดาษแข็ง 1,200 บาท 
2. ป้ายไวนิล 900 บาท 
3. เข้าเล่มรายงาน 300 บาท 
4. กระดาษเกียรติบัตร 600 บาท 
5. ปากกาเคมี 600 บาท 
6. อบรมนักเรียนแกนนำ ค่าอาหารว่าง 
1,400 บาท 

รวม      5,000  
 

 
 
 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการ 
สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 
วิธีการวัด 

เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

1. ผ ู ้บร ิหาร ครู และนักเร ียน 
ต ร ะห น ั ก ร ู ้  เ ข ้ า ใ จ  แ ล ะ มี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึม
ซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อ ย ่ า ง เ ป ็ น ธ ร ร ม ช า ต ิ ส ร ้ า ง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจ
ในการทำความดี ระดับมากข้ึนไป 

2.1 
 

สังเกต 
สอบถาม 

บันทึกรายชื่อ 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

2. ผ ู ้บร ิหาร ครู และนักเร ียน
ตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
สามารถนำความรู ้เกี ่ยวกับการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริตไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ระดับมาก
ขึ้นไป 

2.2 สังเกต 
สอบถาม 

บันทึกรายชื่อ 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจาก

หน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
8.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง

คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนภูเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :  โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
ยุทธศาสตร์ชาติที่  3  :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.ที่  3  :   ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์โรงเรียนที่  2  :   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ รวมทั้งเด็ก พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความถนัดของตนเองอย่างมี
คุณภาพ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะของงาน/โครงการ:  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ปี 64)    ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. ก.พ. มี.ค. ปี 65)      
                           ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ปี65 )  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. ส.ค. ก.ย. ปี 65) 
         

ผู้รับผิดชอบโครงการ:  ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย 
1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ทำข้อตกลง
ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสานึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการ
เตรียมการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสานึก ซึ่งเป็นกลไก
สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และแนว
ทางการดำเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโรงเรียน
ภูเขียว จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาศึกษา “โรงเรียน
สุจริต” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้มีความเข้าใจ ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อน “โรงเรียนสุจริต” ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที ่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื ่อง  

           2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
เสริมสร้างคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี สร้างความรู ้ส ึกผิดชอบชั ่วดีและความภูมิใจในการทำความดี  
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
           2) ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดีร้อยละ 90 ขึ้น
ไป 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

 1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจ
หน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

2) ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ 
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี 
4. ตัวชี้วัด ระดับโครงการ 

4.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง ระดับมากข้ึนไป 

4.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี ระดับมากข้ึนไป 
5. กิจกรรม/ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน  
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
1. ขั้นเตรียมการ  
1. เขียนโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 
 
2. ขั้นดำเนินการ  
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 
 
 

 
- ได้แผน
ดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ 
2565 อนุมัติ
โครงการ 
 
- ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน 
โรงเรียนภูเขียว
ทุกคน 
 

 
 (ธ.ค.64) 

 
 
 
 
 
ไตรมาสที่ 1-4 

 
 
 
 

 
ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ 
สีไชย 
 
 
 
 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 
 
 



กิจกรรม 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
3. ประเมินผลการดำเนินงาน 
1. ตรวจสอบการดำเนินงาน 
2. ประเมินผลการดำเนินงาน 
 
 
4. ประเมินผลโครงการ 
1. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เป็นรูปเล่ม
รายงานและนำเสนอฝ่ายบริหาร    

 
- ตรวจสอบและ
ประเมินผลในการ
ดำเนินกิจกรรม 
 
 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานตรง
ตามกำหนดเวลา 

 
 (ก.ย. 65) 

 
 
 
 

 (ก.ย. 65) 

 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 

 

 
6. งบประมาณ     

6.1 รวมทั้งหมด 5,000 บาท  
 6.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม  ดังนี้  
 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 5,000 1. กระดาษแข็ง 1,200 บาท 

2. ป้ายไวนิล 900 บาท 
3. เข้าเล่มรายงาน 300 บาท 
4. กระดาษเกียรติบัตร 600 บาท 
5. ปากกาเคมี 600 บาท 
6. อบรมนักเรียนแกนนำ ค่าอาหารว่าง 
1,400 บาท 

รวม    5,000  
 

 
 
 
 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการ 
สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 
วิธีการวัด 

เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

1. ผู ้บริหาร ครู และนักเร ียนสร ้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 
และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่าง
เป ็นร ูปธรรมช ัด เจนและม ีความ
ต่อเนื่อง ระดับมากข้ึนไป 

2.1 
 

สังเกต 
สอบถาม 

บันทึกรายชื่อ 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนัก
รู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความด ี
อย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิด
ชอบชั ่วดีและภูมิใจในการทำความดี 
ระดับมากข้ึนไป 

2.2 สังเกต 
สอบถาม 

บันทึกรายชื่อ 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู ้บริหาร ครู และนักเรียนได้สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจาก

หน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
8.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี 


