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กิจกรรมที่ ๑๔ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) 

 
โครงการที่ 9   บูรณาการคณุธรรมจริธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

นางดวงแข    สุขเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนาสาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 
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โครงการท่ี 9      บูรณาการคุณธรรมจริธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมที๑่๔    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) 
สอดคล้องและสนองนโยบาย   
 นโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อท่ี  3  
 นโยบายของสพฐ.     นโยบายท่ี  2  
 กลยุทธ์ของ สพป.สฎ.3     กลยุทธ์ที่  4 
 กลยุทธ์ของโรงเรียน   กลยุทธ์ที่  2 
 มาตรฐานการการศึกษา   มาตรฐานท่ี  1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.2 , 1.1.3 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมต่อเนื่อง  
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางดวงแข    สุขเจริญ 
ระยะเวลาด าเนินการ    1  เมษายน  2563  -  31  มีนาคม  2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ีสอง ( พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ )ก าหนด
วิสัยไว้ว่า”สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล”มีเป้าหมายหลักเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของ
คนไทยให้สูงขึ้น โดยใช้ยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมาย ๔ กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานใน
สถานศึกษา มี ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชน สถานศึกษาต้องด าเนินการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนให้เกิดความเข้มแข็งมากท่ีสุดเนื่องจากเป็นอนาคตของชาติ และกลุ่มภาครัฐ 
โดยท่ีสถานศึกษาในฐานะองค์กรภาครัฐต้องเสริมสร้างและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ให้
ครูและบุคลากรในสถานศึกษายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

            กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ) มีความเช่ือมั่นว่าโครงการ
ส่งสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ปัองกันการทุจริต” จะมีส่วนช่วยสังคมเกิดความ
ตระหนักในเรื่องซื่อสัตย์สุจริตมากยิ่งขึ้น โดยท่ีโรงเรียนได้จัดกระท าและด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยู่
แล้วในทุกโรงเรียน แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนยื่งขึ้น”โรงเรียนสุจริต”จึงเป็นแนวทางให้ด าเนินการเป็นไปอย่างจขิง
จัง เกิดความเป็นรูปธรรมสู่สถานศึกษามากขึ้น โรงเรียนนาสารจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษษ (โรงเรียนสุจริต) ขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ยั่งยืนขึ้น 
 
2. วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 
     2.1 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริตรับผิดชอบ
และปลอดอบายมุข 

          ๒.๒ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงรวมท้ังปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต 
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          ๒.๓ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีความพอเพียง 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 

          ๒.๔ เพื่อพัฒนาการจัดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต และมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1)  นักเรียนโรงเรียนนาสารร้อยละ 100 
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากร จ านวน ๔๑ คน 
3) คณะกรรมการ ปปช.สพฐ.ชุมชน ๑๐ คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัยซื่อสัตย์ 

อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3) นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา รู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต  

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน(Plan) 
 - ขออนุมัติโครงการ 
 - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

 
มี.ค.๖๓  โรงเรียนนาสาร 

นางดวงแข  
สุขเจริญ 

ขั้นปฏิบัติตามแผน(Do) 
 - จัดกิจกรรมตามแผน 

 
ก.ย.63 โรงเรียนนาสาร 

นางดวงแข  
สุขเจริญ 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 
 ประเมินความพึงพอใจ 

ก.ย.63 
โรงเรียนนาสาร 

นางดวงแข  
สุขเจริญ 

ขั้นรายงานผล/สรุปผล(Act) 
 สรุปรายงานผล 

มี.ค.๖๔ 
 โรงเรียนนาสาร 

นางดวงแข  
สุขเจริญ 

  
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
    5.1 เงินอุดหนุนรายหัว     3,000   บาท 
    5.2 เงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               บาท 
    5.3 เงินรายได้สถานศึกษา                -   บาท 
    5.4 เงินอื่น ๆ ระบุ.........................................................      บาท 
        รวมงบประมาณทั้งสิ้น     3,000   บาท 
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ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

1 ค่าอาหารว่าและเครื่องด่ืม   3,000    3,000 
 รวมทั้งสิ้น 3,000 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
6. หน่วยงาน/ผู้ท่ีที่เก่ียวข้อง 
 - 
7. การประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต(Outputs) 
๑.นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรม 

 

           ส ารวจ 

 

        แบบส ารวจ 

ผลลัพท์ (Outcomes)         
 1. นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการ
เปล่ียนแปลงมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3. นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา รู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต  

ประเมินความพึงพอใจ                              แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัยซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
  2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  3. นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา รู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต  
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ลงช่ือ............................................................... 

(นางดวงแข   สุขเจริญ) 
ผู้เสนอกิจกรรม 

 

 
ลงช่ือ............................................................... 

(นายกฤษฎา  ทองชุม) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
 

ลงช่ือ............................................................... 
(นายชวิน   มณีนูน) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

 
ลงช่ือ............................................................... 

(นายวุฒิพร  ศฤงคาร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาสาร 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
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การประมาณการทรัพยากรกิจกรรม (ประเภทวสัดุ) 

กิจกรรม  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)  
ที่ รายการ จ านวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1. อาหารว่างและเครื่องด่ืม 300 ชุด 10 3,000 
     
     
     

รวม 3,000 
 
 


