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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2565 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม .สน.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ชื่อโครงการ        โครงการโรงเรียนทุจริต (โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   
                                                    และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”) 
สนองนโยบายสพฐ.    นโยบายท่ี  4 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการ 
     เข้าถึงบริการทางการศึกษา  
          ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ 
     การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ             
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
     กลยุทธ์ท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี 
     คุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
ผู้รับผิดชอบ                       นางยุวรรณ  สาขา และนางรัตนา  วรรณขาว 

ลักษณะของโครงการ   (  )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ     10,000     บาท  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

1. หลักการและเหตุผล 
สภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมท่ี อยู่

ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแยง่ชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน สังคมทุก
รูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิด การทุจริตทุก
รูปแบบ มีการคอร์รัปช่ัน หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ี ในการหาประโยชน์
ส่วนตัว  และปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการด าเนินงานท่ีไม่โปร่งใส มีการบริหารงาน
อย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนอย่างมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบ
และความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล พัฒนาเป็นระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2556 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือท่ีมีเนื้อหาการส ารวจเกี่ยวกับ
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การด าเนินงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามจรรยาบรรณ การ
บริหารงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการจ่ายหรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการตามรูปแบบของโรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะ 
กระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  
        2. เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย  

3.1 ผลผลิต (Outputs)  
      3.1.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีคุณลักษณะ 5 ประการตามรูปแบบของโรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
               3.1.2 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และบุคคลากรมีความเข้าใจระบบการประเมินผลระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

     3.1.3 โรงเรียนสามารถเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างครบถ้วน  
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
               3.3.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
               3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคคลากรมีความเข้าใจระบบการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
               3.3.3 โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1) ประชุมวางแผน 
2) เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

1 ต.ค.64 
 

10,000 บาท 
 

 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 

สกลนคร 
 

กิจกรรมท่ี 1 
นางรัตนา  วรรณขาว 
และคณะ  

ขั้นด าเนินการ (D) 
1) เสนอค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
    กิจกรรมท่ี 1 จ านวนเงิน  5,000 บาท        
    กิจกรรมท่ี 2 จ านวนเงิน  5,000 บาท 

 1 ต.ค.64 
- 

30 ก.ย.64 



72 
 

ขั้นตรวจสอบและประมาณผล (C) 
    การนิเทศติดตาม การด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวก  ในการด าเนินกิจกรรม 

1 ธ.ค.64 
- 

31 ก.ค.65 

 
กิจกรรมท่ี 2 
นางรัตนา วรรณขาว  
และคณะ ขั้นทบทวนปรับปรุง (A) 

  1)  สรุปประเมินโครงการ 
  2) จัดท ารายงานโครงการฯ   

1 ส.ค. 65 
- 

30 ก.ย.65 
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ    
                วันท่ี 1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน 2565   
 
6. งบประมาณ    งบประมาณจ านวน  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

8.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าใจระบบการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
      8.3 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เพื่อรอรับการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
     ลงช่ือ          ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางรัตนา  วรรณขาว) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง และ
มีจิตสาธารณะ  

ร้อยละ 100 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าใจระบบการประเมินผลระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 100 

3.โรงเรียนมีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  ร้อยละ 100 
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        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
       
 ลงช่ือ                                  ผู้ตรวจสอบโครงการ      

                                     (นางยุวรรณ  สาขา)  
                          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
                                                    ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ     

                       (นางยุวรรณ  สาขา)  
                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 

              ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ     
                     (นางสาวรัชฎาพร  ผิวเงิน) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
                ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

 
 


