๑. โครงการ พัฒนาโรงเรียนสุจริต
 โครงการเดิม
 โครงการตอเนื่อง  โครงการใหม
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ นางบุญยิ่ง งามจัตุรัส และคณะ
๓. สนองกลยุทธ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ขอที่ ๓
๔. สนองกลยุทธสถานศึกษาที่ ๑.พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานและพรอมเปนพลเมืองของ
ประชาคมอาเซียน
๕. ระยะเวลา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
………………………………………………………………………………………………………………
๖. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหการดําเนินชีวิตของผูคน
ในสังคมที่อยูรวมกันเกิดการแขงขันแกงแยงชิงดีกันเพื่อใหตนเองอยูรอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอา
เปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความตองการของตนอยางไมพอเพียง เปนสาเหตุทํา
ใหเกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอรรัปชั่น หรือการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยการใชอํานาจที่ไดมาโดย
หนาที่ในการหาประโยชนสวนตัว เชนการติดสินบน การรีดไถขูกรรโชก การยักยอก การเลนพรรคเลนพวก
ผลประโยชนทับซอน การสนับสนุนพรรคการเมืองอยางทุจริต
โรงเรียนชุมชนบานเพชร(วันครู 2500) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต
๓ ไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียนไดดําเนินงานที่เปนการปองกันการทุจริตผาน
การปลูกจิตสํานึกใหกับนักเรียนตั้งแตระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการดําเนินงานแลว ก็
จะไดนําผลที่ไดไปใชปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเปน
”ปองกันการทุจริต“
๗. รายละเอียดโครงการ
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
ผลผลิต
เชิงปริมาณ
๑. สงเสริมใหนักเรียนมี
นักเรียนมี
๑.นักเรียนจํานวน ๔๙๕
ความกลาหาญทางจริยธรรม ความรูทักษะการปอง คน มีสวนรวมในการ
มีสวนรวมในระดมปญญา
การทุจริตสามารถใน พัฒนาผูเรียนใหเกิดผล ๓
การปองกันการทุจริต การ
การเผยแพรความรู ดาน กลาวคือ หลอหลอม
ปลูกฝงจิตสํานึกและสราง
แลกเปลี่ยนเรียนรู ใน ใหนักเรียนมีความกลา
เครือขายในชุมชนในสังคมใน โรงเรียนเครือขาย
หาญทางจริยธรรม สราง
การตอตานการทุจริตทุก
ชุมชนในสังคม
ปญญาใหนักเรียนเกงและ

กิจกรรมสําคัญที่
ดําเนินการ
๑.เสนอโครงการ
๒. ประชุมกรรมการ
๓. จัดกิจกรรม ดังนี้
เรียนดี
- การส่งเสริมการ
อ่านออกเขียนได้
ของนักเรียน
- การติว O- NET
นักเรียนชัน้ ป.๖

รูปแบบ
๒. เพื่อพัฒนานักเรียนมีสวน
รวมในการพัฒนาผูเรียนให
เกิดผล 3 ดาน กลาวคือ
หลอหลอมนักเรียน
กลาหาญทางจริยธรรม สราง

วัตถุประสงค
ปญญาใหนักเรียนเกงและ
พัฒนาชีวิตใหมั่นคง
และสรางสรรคผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ

ผลลัพธ
๑. นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “
ปองกันการทุจริต

พัฒนาชีวิตใหมั่นคง
- การสอนซ่อมเสริม
๒. พัฒนาผูเรียนใหเกิดผล กิจกรรมเดน
- การส่งเสริมทักษะ
๓ ดาน กลาวคือ หลอ
ด้านดนตรีหลอมนักเรียน กลาหาญ
นาฏศิลป์
ทางจริยธรรม สรางปญญา
การส่งเสริมการ
นักเรียนเกง มีความ
เรียนการสอน
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
๒. นักเรียนมีความ ชํานาญในการใชเครื่องมือ
กลาหาญทาง
เพื่อการเรียนรูได เรง
จริยธรรม นักเรียนมี พัฒนานักเรียนแกรง มี
ความชํานาญในการ ทักษะที่เชี่ยวชาญในการ
ใชเครื่องมือเพื่อการ พัฒนาชีวิตที่มั่นคง
เรียนรูได และมี
ทักษะในการพัฒนา เชิงคุณภาพ
ชีวิตที่มั่นคงอยูอยาง ๑ นักเรียนรอยละ .๘๐ มี
พอเพียง
ความรู ความเขาใจในเรื่อง
สุจริต การปองกันการ
ทุจริต
๒. นักเรียนรอยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการ
เผยแพรความรู ขยายผล
ถึงชุมชนในสังคม

กิจกรรมสําคัญที่
ดําเนินการ
- พอเพียง
- การทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรูข้ อง
นักเรียน
- การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และวินยั นักเรียน
- การประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
- การต่อต้านยาเสพ
ติดในโรงเรียน
-การส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา ภายใน –
ภายนอกโรงเรียน
เนนคุณธรรม
- กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน : ค่ายคุ
ธรรม จริยธรรม
-การเยีย่ มบ้านนักเรียน
นําชุมชน
- การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้

พืน้ ฐาน
- การประชุม
ผูป้ กครองนักเรียน
- การส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของ
โรงเรียน
- การช่วยงานใน
ชุมชน

๘. ผลผลิตของโครงการ (Output)
๑. นักเรียนมีสวนรวมในการพัฒ นาผูเรียนใหเกิดผล ๓ ดาน กลาวคือ หลอหลอมใหนักเรียนมีความ
กลาหาญทางจริยธรรม สรางปญญาใหนักเรียนเกงและ พัฒนาชีวิตใหมั่นคง
๒ พัฒ นาผูเรียนใหเกิดผล .๓ ดาน กลาวคือ หลอหลอมนักเรียน กลาหาญทางจริยธรรม สรางปญญา
นักเรียนเกง มีความชํานาญในการใชเครื่องมือเพื่อการเรียนรูได เรงพัฒนานักเรียนแกรง มีทักษะที่เชี่ยวชาญใน
การพัฒนาชีวิตที่มั่นคง
๙. ผลลัพธของโครงการ (Outcome)
๑ นักเรียนรอยละ .80 มีความรู ความเขาใจในเรื่องสุจริต การปองกันการทุจริต
๒นักเรียน .รอยละ 80 มีความสามารถในการเผยแพรความรู ขยายผลถึงชุมชนในสังคม
๑๐. รายละเอียดการใชงบประมาณ (งบประมาณรวม ๔,๐๐๐ บาท)
ที่

รายการ

จํานวน หนวย ราคาหนวย/ จํานวนเงิน หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

พลาสติกเคลือบบัตร A4
สติ๊กเกอร PVC ใส A4
แล็กซีน ๒ นิ้ว
กระดาษกาวยนสี ๒ นิ้ว
ปากกาเคมี ๒ หัว
ปากกา ๐.๗ ควอนตั้ม
ปากกาไวทบอรดตราไพล็อต
ฟวเจอรบอรด ๖๕*๒๒ ซม.
กระดาษถายเอกสาร A4 ๘๐ แกรม
สันรูดพลาสติก ๗ มิล A4
กระดาษโฟโต A4 ๑๘๐ แกรม
(สี่พันบาทถวน)

๑
๒
๑๐
๑๐
๑๒
๑
๒
๑๕
๑
๒
๑

กลอง
หอ
มวน
มวน
ดาม
กระปุก
โหล
แผน
กลอง
โหล
หอ
รวมเปนเงิน

๓๘๐
๑๕๐
๓๕
๔๐
๑๕
๒๒๕
๒๘๘
๔๐
๖๐๐
๗๒
๒๔๕

๓๘๐
๓๐๐
๓๕๐
๔๐๐
๑๘๐
๒๒๕
๕๗๖
๖๐๐
๖๐๐
๑๔๔
๒๔๕
๔,๐๐๐

๑๑. การประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
๑. แบบประเมินโครงการแบบสอบถาม
๒. แบบประเมินคุณลักษณะ
๓. แบบประเมินความพึงพอใจ
๔. นักเรียนมีความรูทักษะการปองการทุจริตสามารถในการเผยแพรความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู
ในโรงเรียนเครือขายชุมชนในสังคม
๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ”ปองกันการทุจริต “
๖. นักเรียนมีความกลาหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความชํานาญในการใชเครื่องมือเพื่อการเรียนรูได และ
มีทักษะในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงอยูอยางพอเพียง

๑๒. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรีย นรอยละ80 มี ความรู ทักษะการปองกัน การปลูกฝง และการสรางเครือขาย เผยแพรสู
ชุมชนในสังคมในการปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ

...............................................ผูเสนอโครงการ
(นางบุญยิ่ง งามจัตุรัส)

.............................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางบุญยิ่ง งามจัตุรัส)

ตําแหนง ครู

ตําแหนง หัวหนาวิชาการโรงเรียน

.........................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุวิทย แกวเพชร)
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา

