
โครงการ  พัฒนาปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 
   ประจ าปีการศึกษา 2565 
งาน   บริหารงานวิชาการ 
ประเภทโครงการ (/) โครงการใหม่ () โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1. คุณธรรมน าความรู้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
สนองกลยุทธ์สพฐ.  ข้อที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.2 ครูมีการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดที่ ๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ 

จุดเน้นของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชิตพล เกิดมงคล น.ส. วิจิตรา ปุยวงศ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 14 มิถุนายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 



1. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตในสังคมไทยส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การไม่แยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ท าให้ส่งผลลบต่อสภาพสังคมไทยและการเป็นแบบอย่างในเชิงลบแก่
เด็กและเยาวชน ท าให้เด็กและเยาวชนเริ่มรู้สึกสับสนว่าอะไรเรียกทุจริตอะไรเรียกว่าสุจริต 

ดังนั่น โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและ
ขอบเขตของการกระท าทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ความส าคัญของการต่อต้านทุจริต เพ่ือเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มี
คุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจต่อปัญหาการทุจริตในกลุ่มของเด็กและเยาวชนท าให้
เยาวชนปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชย

บุรีวิทยาคม รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน 
และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

2. เพ่ือปลูกจิตส านึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายของนักเรียน ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครู บุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จ านวน 21 คน เข้าร่วมโครงการ 
นักเรียน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จ านวน 336 คนเข้าร่วมโครงการ 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้ความ 
เข้าใจตระหนักถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และการร่วมมือกันในการ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 



4. วิธีด าเนินงาน 
 

วางแผน  
(Planning) 

การปฏิบัติ  
(Doing) 

ตรวจสอบ 
(Checking) 

การปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 

4.1 ส ารวจและศึกษา 
สภาพปัจจุบันและ
ปัญหา 
4.2 ประชุม 
คณะกรรมการและ 
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง
ท าความเข้าใจ 
4.3 จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ 
4.4 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการ 
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

4.1 ประสานงานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.2 จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์และเอกสาร 
4.3 ด าเนินงานตาม 
โครงการ 

4.1 นิเทศ ก ากับ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
4.2 สรุปรายงายผล 
โครงการ 
4.3 เสนอผลการ
จัดท าโครงการต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4.1 น าผลการ
ด าเนินงาน 
มาวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรคการท างาน
เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงงานต่อไป 
4.2 จัดท าโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

 

5. รายละเอียดกิจกรรม และระยะเวลาด าเนินการ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

7. งบประมาณ 
- เงินงบประมาณ 2,0๐๐ บาท 



8. รูปแบบของกิจกรรม 
1. กิจกรรม “การต้านทุจริตในห้องเรียน” 

วิธีด าเนินกิจกรรม 
1.1 จัดกิจกรรมผ่านการบูรณาการในรายวิชาหน้าที่พลเมืองกับการต้านทุจริต 
๑.๒ ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในห้องเรียนและในสังคมไทย 
1.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในหัวข้อการต่อต้านการทุจริตในห้องเรียน 
๑.๔ ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมการต่อต้านการทุจริตโดยการเขียนแผนผังความคิดในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๕ ครูจัดท าตลาดการต่อต้านการทุจริตโดย จัดแสดงผลงานของนักเรียนของนักเรียน 
1.6 ครูร่วมกับกับนักเรียนสรุปบทเรียน 

๒. กิจกรรม “การสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านทุจริต” 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 
๒.๑ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียหายความ 
รุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริต 
๒.๒ โดยการอบรมให้กับนักเรียนกลุ่มแกนน าก่อนแล้วค่อยขยายผลไปยังนักเรียนทุกคน 
๒.๓ ด าเนินกิจกรรมการอบรมโดยการให้ความรู้นักเรียน แล้วฝึกทักษะให้นักเรียนรู้การคิดวิเคราะห์โดยการ 
ให้นักเรียนร่วมกันจัดท าแผนผังความคิดการป้องกันการต้านทุจริต 
๒.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการท ากิจกรรม แล้วไปเผยแพร่ผ่าน website facebook 
ของโรงเรียน 
๓. กิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ซื่อสัตย์สุจริตตามรอยพ่อ” 
วิธีด าเนินกิจกรรม 
3.1 นักเรียนแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านทุจริต จัดกิจกรรม“เยาวชนรุ่นใหม่ซื่อสัตย์สุจริตตามรอยพ่อ” 
ซึ่งจัดในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันศุกร์ โดยครูและนักเรียนแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านทุจริต
น าเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตมาเล่าเรื่อง แล้วร่วมกันคิดวิเคราะห์ตามประเด็นต่างๆ 
3.2 นักเรียนแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านทุจริต จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
3.3 คณะครูและนักเรียนแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านทุจริต ร่วมประเมินและสรุปกิจกรรม “เยาวชนรุ่น 
ใหม่ซื่อสัตย์สุจริตตามรอยพ่อ” ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันศุกร์ 

 

 

 

 

 



9. การติดตามและการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน 

1. ร้อยละ ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมมีความรู้
ความ เข้าใจ ตระหนักรู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อ
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุก รูปแบบ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ ของครู นักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมมี
จิตส านึก และเกิดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ ของครู นักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเกิด
เครือข่าย ของนักเรียน ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

สอบถาม แบบสอบถาม 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสรุปโครงการ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเกิดความรู้ความเข้าใจ รู้ถึงผลเสียหายความ
รุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจ ริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
        2. ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเกิดจิตส านึกและมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม 
        3. ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเกิดเครือข่ายของนักเรียน ในการร่วมมือกันรณรงค์ 
ต่อต้านการทุจริต 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายชิตพล  เกิดมงคล)       (นายไพโรจน์  นาโควงศ์) 
                   คร ู                                            ต าแหน่งหัวหน้างานแผนงาน / โครงการ                 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายศักดิ์ดาเดช   นาดี) 
                              ผูช้่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 
ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นายมิตรชัย  ไชยนาน) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 


