
โครงการ พัฒนาปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา  
                     ประจำปีการศึกษา 2564 
งาน  บริหารงานวิชาการ 
ประเภทโครงการ (/) โครงการใหม่  () โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1. คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
สนองกลยุทธ์สพฐ.  ข้อท่ี 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ ๗.1  ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 

ตัวชี้วัดที่ ๗.2  ครูมีการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ ๗.๓  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

พัฒนาการทางสติปัญญา 
 ตัวชี้วัดที่ ๗.๘  ครปูระพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ตัวชี้วัดท่ี  ๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา  และจุดเน้นท่ีกำหนดขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ

จุดเน้นของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรายุทธ  เจริญธรรม  นายชิตพล  เกิดมงคล  น.ส. วิจิตรา  ปุยวงศ์   
ระยะเวลาดำเนินการ 14 มิถุนายน  2564 – 31  มีนาคม 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การทุจริตในสังคมไทยส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียน
เป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การไม่แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม ทำให้ส่งผลลบต่อสภาพสังคมไทยและการเป็นแบบอย่างในเชิงลบแก่เด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชน
เริ่มรู้สึกสับสนว่าอะไรเรียกทุจริตอะไรเรียกว่าสุจริต  

ดังนั่น โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสถานศึกษา  โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของ
การกระทำทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตความสำคัญของการ
ต่อต้านทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างความตระหนักรู้และเข้าใจต่อปัญหาการทุจริตในกลุ่มของเด็กและเยาวชนทำให้เยาวชนปฏิบัติตนตามหน้าท่ี
พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 



2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  ความตระหนักให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชยบุรี

วิทยาคม รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และร่วมกันสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉย
ต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

2. เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน 
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายของนักเรียน ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ครู  บุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  จำนวน  30   คน  เข้าร่วมโครงการ 
 นักเรียน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  จำนวน 326 คนเข้าร่วมโครงการ 
 3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร้อยละ ๑๐๐  ได้รับความรู้ความเข้าใจ  
ตระหนักถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ   

 
4.  วิธีดำเนินงาน 
  

วางแผน 
(Planning) 

การปฏิบัติ 
(Doing) 

การตรวจสอบ 
(Checking) 

การปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 

4.1 สำรวจและศึกษา
สภาพปัจจุบันและปัญหา 
4.2 ประชุม
คณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงทำ
ความเข้าใจ 
4.3 จัดทำโครงการและ
ขออนุมัติ 
4.4 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

4.1 ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4.2 จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์และเอกสาร 
4.3 ดำเนินงานตาม
โครงการ 

4.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมินผล 
4.2 สรุปรายงายผล
โครงการ 
4.3 เสนอผลการจัดทำ
โครงการต่อผู้บังคับบัญชา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 นำผลการดำเนินงาน
มาวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรคการทำงานเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงงาน
ต่อไป 
4.2 จัดทำโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.  รายละเอียดกิจกรรม  และระยะเวลาดำเนินการ 
 

ลำดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ มี.ค.-

เม.ย. 
พ.ค.-
มิ.ย. 

ก.ค.-
ส.ค. 

ก.ย.-
ต.ค. 

พ.ย.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
ก.พ. 

1 - ประชุมปรึกษาหารือคณะครูอาจารย์
และคณะกรรมการนักเรียน 

      กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 

2 - เขียนโครงการ และเสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 

      กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 

3 - แต่งต้ังคณะกรรมการ       กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 

4 - ดำเนินงานตามโครงการ       กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 

5 สรุปผลและประเมินผลโครงการ       กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 

 
6. สถานที่ดำเนินการ   
        โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
 
7.  งบประมาณ   

-  เงินงบประมาณ  2,0๐๐ บาท  
 

8.  รูปแบบของกิจกรรม 
1. กิจกรรม “การต้านทุจริตในห้องเรียน” 
วิธีดำเนินกิจกรรม 

  1.1 จัดกิจกรรมผ่านการบูรณาการในรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับการต้านทุจริต 
  ๑.๒ ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในห้องเรียนและในสังคมไทย  
  1.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในหัวข้อการต่อต้านการทุจริตในห้องเรียน 

๑.๔ ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตโดยการเขียนแผนผังความคิดในหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.๕ ครูจัดทำตลาดการต่อต้านการทุจริตโดย จัดแสดงผลงานของนักเรียนของนักเรียน 
 1.6 ครูร่วมกับกับนักเรียนสรุปบทเรียน 

๒. กิจกรรม “การสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านทุจริต” 
  วิธีการดำเนินกิจกรรม 
  ๒.๑ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถงึผลเสียหายความ
รุนแรงของปญัหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และร่วมกนัสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริต 
  ๒.๒ โดยการอบรมให้กับนักเรียนกลุ่มแกนนำก่อนแล้วค่อยขยายผลไปยงันักเรียนทุกคน  
  ๒.๓ ดำเนินกิจกรรมการอบรมโดยการให้ความรู้นักเรียน  แล้วฝึกทักษะให้นักเรียนรู้การคิดวิเคราะห์โดยการ
ให้นักเรียนร่วมกันจัดทำแผนผังความคิดการป้องกันการต้านทุจริต 
  ๒.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนท่ีได้รับจากการทำกิจกรรม  แล้วไปเผยแพร่ผ่าน website facebook 
ของโรงเรียน 
 

 



๓. กิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ซ่ือสัตย์สุจริตตามรอยพอ่” 
 วิธีดำเนินกิจกรรม 

  3.1 นักเรียนแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านทุจริต จัดกิจกรรม“เยาวชนรุ่นใหม่ซื่อสัตย์สุจริตตามรอยพ่อ”  
 ซึ่งจัดในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันศุกร์  โดยครูและนักเรียนแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านทุจริตนำ
เรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกนัการทุจริตมาเล่าเรื่อง  แล้วร่วมกันคิดวิเคราะห์ตามประเด็นต่างๆ  

3.2 นักเรียนแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านทุจริต จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
3.3 คณะครูและนักเรียนแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านทุจริต ร่วมประเมินและสรุปกิจกรรม  “เยาวชนรุ่น

ใหม่ซื่อสัตย์สุจริตตามรอยพ่อ”  ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวนัศุกร์ 
 
9.  การติดตามและการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือท่ีใช้
ในการประเมิน 

1. ร้อยละ ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมมีความรู้ความ
เข้าใจ  ตระหนักรู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
และร่วมกันสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันทุก
รูปแบบ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ ของครู  นักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมมีจิตสำนึก
และเกิดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม  

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ ของครู  นักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเกิดเครือข่าย
ของนักเรียน ในการร่วมมอืกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

สอบถาม แบบสอบถาม 

-  แบบประเมินโครงการ 
 -  แบบสรุปโครงการ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครู  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเกิดความรู้ความเข้าใจ  รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และร่วมกันสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

2. ครู  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเกิดจิตสำนึกและมค่ีานิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม  

3. ครู  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเกิดเครือข่ายของนักเรียน ในการร่วมมือกันรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 
 
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายศรายุทธ  เจริญธรรม)       (นายไพโรจน์  นาโควงศ์) 
                      ครู                                         ตำแหน่งหัวหน้างานแผนงาน / โครงการ                 
 
 
     ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ   
        (นายศักดิ์ดาเดช   นาดี)                     

 รองผู้อำนวยการงานบริหารงบประมาณ 



 
  
            ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายมิตรชัย  ไชยนาน) 
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวทิยาคม 


