
โครงการ                      โรงเรียนสุจริต  
แผนงาน   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชุติมา   กันสุ่ม   หัวหน้า  

   นางสาวเกศราภรณ์  อุทัยชิน       ผู้ช่วย 
   นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค์  ผู้ช่วย 
   นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา         ผู้ช่วย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่   1 
สอดคล้องมาตรฐานที่  มาตรฐานที ่1-3 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้กระทั่งค่านิยมที่
ถูกต้อง ดีงามของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการท างานของราชการ
อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไร และยอมรับได้หากการท างานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนหรือชุมชนบ้าง ค่านิยมเช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะสื่อให้เห็นได้ว่าการทุจริต
ก าลังจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาและอาจจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน 
ในอนาคตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้ว สังคมไทยจะได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงและได้รับความเสียหายอย่างมากมาย 
  การศึกษาเป็นทางออกที่ส าคัญ เนื่องด้วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างความรู้ 
แล้วยังจะท าให้เกิดแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะดูแลรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และ 
ชาติบ้านเมือง ดังนั้นการที่จะสร้างค่านิยมให้กับสังคมจึงจ าเป็นที่ต้องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชน
ที่ผ่านกระบวนการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง และมีความรักชาติถูก
ทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆ ของชาติ บ้านเมือง เช่น คนในชาติแผ่นดิน ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ 
 

2. วัตถุประสงค์  
         1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความส าคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆที่สร้างความเป็นชาติ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์แก้ปัญหาและพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้เจริญก้าวหน้า 
มั่นคง ยั่งยืน โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม 



            2. เพ่ือให้นักเรียน เกิดความส านึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และมีความรัก
ชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆของชาติ เช่น คนในชาติ แผ่นดินทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรม สถานบันที่ส าคัญของชาติ 
            3. ขยายการประสานสัมพันธ์ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ศาสนา ชุมชน 
ในความร่วมมือด าเนินกิจกรรมตามแนวทางรักชาติถูกทาง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
 

 
 
3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ  
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 451 คน ได้รับการจัด

กระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักใน
ความส าคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่สร้างความเป็นชาติ   

3.2 เชิงคุณภาพ       
โรงเรียนวัดหนองตางูสามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนรู้ 

เข้าใจ ในโรงเรียนสุจริต 
 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ พ.ย. 62 - นางสาวชุติมา   และคณะ 
2.ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน พ.ย. 62 - นางสาวชุติมา   และคณะ 

3.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 -  การอบรมให้ความรู ้
 -  การเดินรณรงค ์
 - การกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทุกเช้า  
 - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุจริต 

 พ.ย. 62  
 

ก.ย. 63 
1,000 

นางสาวชุติมา   และคณะ 

4.ติดตาม รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ก.ย. 63 - นางสาวชุติมา   และคณะ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 
 

6. งบประมาณ  
เงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการใช้งบประมาณ หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ 



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ด าเนินการจัดท าป้ายโรงเรียนสุจริต - - 1,000 

รวม - - 1,000 
         หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ระดับความส าเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 นักเรียนมีความตระหนักในความมี
คุณธรรมจริยธรรม 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

2. ผู้บริหารโรงเรียน และครู จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโรงเรียนสุจริตได้ดี 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูมีความรู้เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
      8.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                  ( นางสาวชุติมา   กันสุ่ม ) 

                                                ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
            ลงชื่อ.................................................................ผู้รับรองโครงการ  
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
           ลงชื่อ.................................................................ผู้อนมุัติโครงการ  
        ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
  



 


