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ชื่อโครงการ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 11

สนองยุทธศาสตร์
สนองมาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ

โรงเรียนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพผู้เรียน
( ) โครงการใหม่ ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

นายสุรศักดิ์ คีรีผดุงธรรม, นางสาวณัฐชยา ปันก่อ

ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดปีการศึกษา 2562

1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน ทุกภาค
ส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้าง
คนเก่ง คนดี ดำรงชีวิตสอดคล้ อ งตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง เพื่ อ สั งคมที่มี เสถียรภาพ
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่น ของประเทศชาติอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๓ เพื่อให้บรรลุ
ตามวิสั ยทั ศน์ และผู้ เรี ยนเกิดคุณลั กษณะ ๕ ประการ คือ ทักษะการคิ ด มีวินัย ซื่อสั ตย์สุ จริต อยู่อย่าง
พอเพียงและมีจิตสาธารณะ โดยผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและขยายผลการดำเนินงานเข้าสู่
ชุมชน รวมทั้งให้ชุมชนและหน่วงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่ว นร่วมในการดำเนินงานกับโรงเรียน จึง
จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความสุจริต ซื่อสัตย์ มีวินัย
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3. เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในคุณธรรมและป้องกันการทุจริต
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความสุจริต ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ
มีจติ สาธารณะและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ร้อยละ ๙๐
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2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความตระหนักร่วมกันในการรณรงค์
ป้องกันการทุจริต
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความพึงพอใจการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรม ส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการ
(คิดเป็น มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ)
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
2. วางแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
สอดแทรกในทุกรายวิชา
3. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ โดยสอดแทรก
ในทุกรายวิชา
4.. นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล
5.. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2 กิจกรรม กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ป้องกันการทุจริตในวันสำคัญต่างๆและสร้าง
จิตสำนึกไม่ทุจริต
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
2. วางแผนการจัดรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ฯ

ที่

กิจกรรม
3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ป้องกันการทุจริตในวันสำคัญต่างๆ
4. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
5. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ตลอดปีการศึกษา 2562 นายสุรศักดิ์ คีรีผดุงธรรม
(อย่างน้อยภาคเรียน1 ครั้ง) นางสาวณัฐชยา ปันก่อ
และคณะครูทุกคน

ตลอดปีการศึกษา 2562 นายสุรศักดิ์ คีรีผดุงธรรม
(อย่างน้อยภาคเรียน1 ครั้ง) นางสาวณัฐชยา ปันก่อ
และคณะครูทุกคน

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน

- บาท

6. การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
6.1 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการ การสอบถาม
ศึกษาและ นักเรียน เข้าร่วมโครงการมากกว่า การสังเกต
ร้อยละ ๙๐
การสัมภาษณ์
6.2. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน มีความพึงพอใจ
มากกว่า ร้อยละ ๙๐
6.3. จำนวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ และดำเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง มากกว่า ร้อยละ 90

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความสุจริต ซื่อสัตย์ มีวินัย
รับผิดชอบ มีจิสาธารณะและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
7.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความตระหนักและ มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสุรศักดิ์ คีรีผดุงธรรม)

ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวณัฐชยา ปันก่อ)

ลงชื่อ.............................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศุภโชค ปิยะสันติ์)

