
งาน/โครงการ/กิจกรรม  ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   อำเภอเมือง    จังหวัดอุบลราชธานี 

 
แผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (1) 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและ 

   วัฒนธรรมอันดีของสังคม (7) 

ชื่อกิจกรรม      โรงเรียนสุจริต 

กลุ่มสาระ/งาน/กลุ่มงาน บริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
พันธกิจของโรงเรียน ข้อที่  2 , 3    เป้าประสงค์ข้อที่ 2 , 3 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3    กลยุทธ์ข้อที่  3 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6  กลยุทธ์ข้อที่  1 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่   1    กลยุทธ์ข้อที่  1 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.29       กลยุทธ์ที่      6 
สนองมาตรฐานโรงเรียนมัธยมข้อที   1   ประเด็นที      1.2 
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม  นายสุรเชษฐ์  วิเชียร 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการ “โรงเรียนสุจริต” อยู่ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ได้เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2626  เป็นโครงการท่ีมียุทธศาสตร์และแผนงาน
ท่ีชัดเจนเล็งเห็นปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมี
นโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อป้องกันการคอร์รัปช่ันอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน
โดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็ก
นักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลง
ไปในอนาคต     โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการขับเคล่ือนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ”(โครงการโรงเรียนสุจริต)  ปีงบประมาณ  2563 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”    

 2.2  เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ 

                  มีจิตสาธารณะ     



3. เป้าหมาย               

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ        

  ครู นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยมีจิตสำนึกความเป็นไทย มี 

     ความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ    

     ร้อยละ 90 

4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน เม.ย.63 นายสุรเชษฐ์  วิเชียร 
2.จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ พ.ค.63 นายสุรเชษฐ์  วิเชียร 
3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน พ.ค. 63 ผู้บริหาร 
4.เปิดชุมนุมการต่อต้านการทุจริตระดับม.ต้น พ.ค. 63 นายสุรเชษฐ์  วิเชียร 
5.เปิดการเรียนการสอนรายวิชาการป้องกันการทุจริต พ.ค. 63 คณะครูทุกคน 
9.  ประเมินโครงการ มี.ค.64 ผู้บริหาร 
10. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ มี.ค.64 นายสุรเชษฐ์  วิเชียร 
 

5.  งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ท่ีสนับสนุนการดำเนิน
โครงการท้ังการเปิดรายวิชาและการจัดต้ัง
ชุมนุม 

- - 5,000 5,000 - - 

     5,000 - - 
 

แหล่งงบประมาณ (ระบุ) จำนวน .......5,000.................. บาท 
6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
       นโยบายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     จัดประชุมช้ีแจงรวมทั้งกำหนดวันเวลาให้ชัดเจน 



 
7.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียน  ครู  และผู้บริหารโรงเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

2.  นักเรียน  ครู  และผู้บริหารโรงเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  100 
 

ร้อยละ  90 

 

 
8. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การประเมิน 
1. นักเรียน  ครู  และผู้บริหารโรงเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ สอบถาม แบบสอบถาม 
2. นักเรียน  ครู  และผู้บริหารโรงเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการมี
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1.  ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล   ใน

สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”      

     2.  ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ทุกโรงเรียนในโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านทักษะการ

คิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ลงช่ือ       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ( นายสุรเชษฐ์  วิเชียร ) 

 
ลงช่ือ       หัวหน้างาน 
          (นายสุรเชษฐ์  วิเชียร) 

 
ลงช่ือ       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

(นางพัทธนันท์  คำลือ) 
 
 

    อนุมัติ 
   อื่นๆ................................................... 
 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสุรพล  ทับทิมหิน) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ/กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 

 
ที ่ รายการ จำนวน(หน่วย) ราคา/หน่วย จำนวนเงิน 

1 กระดาษแข็งทำปก 6 150 900 

3 กระดาษ A4 10 รีม 120 1,200 

4 อุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆ - - 2,900 

 รวม   5,000 

 

 

 

ลงชื่อ........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (............................................................) 

 
 

ลงช่ือ................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายสุรพล  ทับทิมหิน) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
 

 

 

 
 


