
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“โครงการโรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารสพม.20   จังหวัดอุดรธานี 
 

ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โครงการโรงเรียนสุจริต”  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรสรินทร์    สุโพธิ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา     กลยุทธ์ที่ 2 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา   มาตรฐานท่ี1(1.6),1.2.1 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  ได้ขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   
ได้ด าเนินการตรมยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  เพื่อพัฒนานักเรียน ครู 
ผู้บริหารและนักการของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ  ของโรงเรียนสุจริต ได้แก ่ ทักษะ
กระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ โดยการด าเนินการตามแนวทางของ
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตท้ัง 3 ด้าน ด้านการป้องกัน  ด้านการปลูกฝังและด้านการสร้างเครือข่าย  เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนให้ความส าคัญ ในการสร้างความส่ือสัตย์ สุจริต และมีความจ าเป็นท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างมี
ระบบให้มีประสิทธิภาพตามท่ีหน่วยงานหรือสถานศึกษาต้องให้การสนับสนุนก าหนดกรอบในการปฏิบัติผลจะเกิดต่อ
นักเรียนได้อย่างสมบูรณ์ 
 

2. วัตถุประสงค์  
 1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
 2. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสุจริต  ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย   
ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต 

 
3.  ตัวชี้วัด / เป้าหมายความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ 
     1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ป.ป.ช.น้อยและป.ป.ช.ชุมชน โรงเรียนสุจริตโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารทุกคน 
              -นักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  จ านวน 609   คน เข้าร่วมกิจกรรม  “ค่ายคนดีของแผ่นดิน” 

2. การถอดบทเรียน   Best  practice 



 เชิงคุณภาพ 
       1. นักเรียน  ครู ผู้บริหาร  และบุคลากร  นักการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารสุจริตทุกคน  มีทัศนคติและ
ค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต  ตระหนัก  เข้าใจ  คิดอย่างมีเหตุผล  มีความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีมีค่านิยมท่ีถูกต้อง รังเกียจ
คนโกงพร้อมเป็นคนดีท่ีไม่โกง 
     2. การประเมิน IIT  ,  EIT  และ OIT ของโรงเรียนสุจริตโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
 
4.วันที่จัด ต้ังแต่เดือน  พฤษภาคม  2563 -  เดือน     เมษายน  2564  
 
5. สถานที่จัดงาน    โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
 

 6. ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญ (Sy : Systems )  
 6.1 Plan (การวางแผน) (P: Participation) 
  1. ประชุมครูอาจารย์ 

2. มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 6.2 Do (การปฏิบัติตามแผน) (R: Responsibility) 
  1. เสนอโครงการ 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

   -กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
-กิจกรรม  “ค่ายคนดีของแผ่นดิน” 
-กิจกรรมป.ป.ช.น้อยและป.ป.ช.ชุมชน 
-กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
-การประเมิน ITA ของโรงเรียนสุจริต 
-การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนใช้หลักสูตรการต้านทุจริต 

     -การถอดบทเรียน  Best  practice 
   - กิจกรรมการออม 

-ฯลฯ  
6.3  Check  (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) (St : Standard) 

  -ด าเนินการตามปฏิทินการนิเทศ 
 6.4  Act  (ปรับปรุงแก้ไข) (St : Standard) 
  -ประเมินรายงาน 

-เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม 



-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
  - ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและแก้ไข 
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน โรงเรียนสูงพิทยาคาร  
8. งบประมาณ 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  รวมทั้งสิ้น      1,500      บาท  

-รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ท้ังส้ิน 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการรร.สุจริต 
ประชุม ปปช.น้อย,ปปช.ชุมชน 
(อาหารว่าง/วัสดุ/ป้ายรร.สุจริต/ป้าย
ปฏิญญา) 

- - 1,200 1,200 - 1,200 

2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี - - - - -  
3. -กิจกรรมต้านทุจริต - - - - -  
4. -อบรมแกนน าเยาวชนคนดีของแผ่นดิน - - 300 300 - 300 
5. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best  practice - - - - -  
6 กิจกรรมการออม - - - - -  
 รวม - - 1,500 1,500 - 1,500 
9. การประเมินผล 
           9.1 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
           9.2 ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้บริหาร นักการและคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
           9.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
           9.4 การนิเทศ ติดตามการด าเนินโครงการ 
           9.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1)เชิงปริมาณ 
  1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
  1.2 ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมิน ITA 
2)เชิงคุณภาพ 
  2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ทัศนคติ  ค่านิยม

  
80 % 
90 % 

  
80 % 

  
จ านวนบุคลากร 
ค่าคะแนนประเมิน 
  
  

  
แบบสอบถาม 
แบบประเมิน ITA 
แบบนิเทศติดตาม 



ท่ีถูกต้อง สามารถน าความรู้ไปปลูกฝัง 
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด    
มีวินัยซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
              2. เกิดเครือข่ายชุมชน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   3. บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม 
 
 
     ลงช่ือ                                ผู้เสนอโครงการ  
                          (  นางรสรินทร์  สุโพธิ์   ) 
 
 

  ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ  
                 ( นางสุพิน   วิวิจไชย )  

                                                       รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
 

 
ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 

                  (  นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์ ) 
 

                งานแผนงาน 
 

ลงช่ือ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายศักดิ์ชัย  พนารัตน์ ) 

                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
 
 


