รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษา)
โรงเรี ยนฝางชนูปถัมภ์
1. แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
2. ชื่อโครงการ หลักสู ตรเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษา)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่ งใส ปลอดการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริ หารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริ ตประพฤติ มิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครัฐ ข้อ 6.4 การต่อต้านการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบ
สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรี ยนสุ จริ ต ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครื อข่าย
สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรี ยนสุ จริ ต ทักษะกระบวนการคิด มีวินยั ซื่อสัตย์สุจริ ต อยูอ่ ย่างพอเพียง
จิตสาธารณะ
3. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสั งคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต อันมีฐ านความคิดทุกช่วงวัย เริ่ มตั้งแต่ปฐมวัย สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่ งเสริ มระบบการกล่ อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริ ต
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเครื่ องมือการต้านทุจริ ต เสริ มสร้างพลังการมีส่วนร่ วมของชุมชน
(Community)และบูรณาการทุกภาคส่ วนเพื่อต่อต้านการทุจริ ต การจัดการศึกษาจึงเป็ นหัวใจหลักของการพัฒนา
เยาวชนไทย ให้ช่วยเป็ นแรงผลักดันให้สังคมไทยปลอดจากการทุจริ ตทุกรู ปแบบ หลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษา จึงเป็ น
เรื่ องสาคัญที่จะส่ งเสริ มสร้างคนดีให้แก่สังคมไทย
โรงเรี ยนฝางชนูปถัมภ์จึงตระหนักและเห็นความสาคัญที่ตอ้ งร่ วมสร้างเยาวชนให้เป็ นคนดีของสังคมด้วยการส่ งเสริ มการสร้าง
และใช้ หลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษาสอดแทรกเข้าในคาบจริ ยธรรม โดยเริ่ มต้นตั้ง แต่ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ได้
แก่ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สวนรวม โดยสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะสาเหตุ
การทุจริ ตและวิธีการปองกันการทุจริ ตระหว่างผลประโยชน์สวนตนกับผลประโยชน์สวนรวมและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบการคิด
ฐานสองระบบคิดฐานสิ บ ตลอดจนเรี ยนรู ้ความแตกต่างระหว่างจริ ยธรรมและการทุจริ ต
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โรงเรี ยนฝางชนูปถัมภ์ ได้พฒั นาผูด้ รี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนในคาบจริ ยธรรมโดยใช้หลักสู ตรต้านสุ จริ ตชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 - ปี ที่6 ในปี การศึกษา 2562 โดยใช้หลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่ งชาติ ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561 ในปี การศึกษา 2563 นี้เห็นควรจัดหลักสู ตรต้าน
ทุจริ ตศึกษา ตั้งแต่ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่1 -6 ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จดั สรรเอกสาร
แนวทางหลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษาของทุกระดับชั้นเรี ยนให้นาไปใช้
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษาให้แก่ครู ผสู ้ อนจัดการสอนในคาบจริ ยธรรมในชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6
2. เพื่อส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนนาหลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนให้ชดั เจนตรงกัน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริ มาณ
1. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่6
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่6 มีความรู ้ความเข้าใจสามารถขยายผลสู่ การดาเนินชีวิตที่ดีได้
2. นักเรี ยนได้รับการปลูกฝัง คุณธรรม จริ ยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ

-36. วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน
กิจกรรมสาคัญ
1. จัดตารางสอนคาบจริ ยธรรมชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษาของครู ในโรงเรี ยน
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยนและ
รายงานการประเมินโครงการ

ระยะเวลา
เมษายน 2563
กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
รวม

งบประมาณ
2.300 บาท

2,300 บาท

7. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน ถึง ตุลาคม 2563
8. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี 2563 งบดาเนินงาน จานวน 2,300 บาท
๙. หน่วยงาน/ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

10. ระดับความสาเร็ จ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละของครู มี ค วามรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตร
ต้านทุจริ ตศึกษา
2. ร้อยละของนักเรี ยนที่นา
หลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษาไปใช้
3. ร้อยละของครู ที่จดั
กิจกรรมการเรี ยนรู ้หลักสู ตรบูรณา
การต้านทุจริ ตศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ

วิธีการประเมิน
ทดสอบความรู ้ความเข้าใจก่อน
และหลังการจัดการเรี ยนรู ้

เครื่ องมือ
แบบทดสอบก่อนและหลัง
การเรี ยนการสอน

นิเทศ ติดตาม การประยุกต์ใช้แบบนิเทศและแบบสารวจ
หลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษา
สังเกตการสอนของครู และกิจกรรม แบบสังเกตการณ์จดั กิจกรรม
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของ
ครู ผสู ้ อนและการคิดวิเคราะห์
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู ผสู ้ อนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่ วมกับ หลักสู ตรต้านทุจริ ต
2. ผูบ้ ริ หารเห็นความสาคัญ สนับสนุนการจัดกิจกรรมบูรณาการหลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษา
3. นักเรี ยนมีจิตสานึกในการเป็ นคนดีของสังคม ต้านการทุจริ ตในสถานศึกษาทุกรู ปแบบ

ลงชื่อ

ผูเ้ สนอโครงการ

(นายอาคม บรรเทาทุกข์)
ผูร้ ับผิดชอบโครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต

ลงชื่อ .......................................... ผูร้ ับรองโครงการ
( นายประวัติ ผันผาย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝางชนูปถัมภ์

