
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(กิจกรรมขบัเคล่ือนหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา) 
โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์ 

1. แผนงาน บูรณาการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. ช่ือโครงการ หลกัสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมขบัเคล่ือนหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา) 
   สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
   ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
   ประเด็นท่ี 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
   ในสังคมไทย 
   สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ ขอ้ 6.4 การต่อตา้นการทุจริต 
   และประพฤติมิชอบ 
   สอดคลอ้งกบัปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ดา้นการป้องกนั ดา้นการปลูกฝัง และดา้นการสร้างเครือข่าย 
   สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะโรงเรียนสุจริต ทกัษะกระบวนการคิด มีวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต อยูอ่ยา่งพอเพียง 
   จิตสาธารณะ 

3. หลกัการและเหตุผล 
      ยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ไดก้าหนด 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสั งคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต อนัมีฐ านความคิดทุกช่วงวยั เร่ิมตั้งแต่ปฐมวยั สามารถแยก 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมระบบการกล่ อมเกลาทางสังคมเพ่ือตา้นทุจริต 
ประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือการตา้นทุจริต เสริมสร้างพลงัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อตา้นการทุจริต การจดัการศึกษาจึงเป็นหัวใจหลกัของการพฒันา 
เยาวชนไทย ให้ช่วยเป็นแรงผลกัดนัให้สังคมไทยปลอดจากการทุจริตทุกรูปแบบ หลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา จึงเป็น 
เร่ืองส าคญัท่ีจะส่งเสริมสร้างคนดีให้แก่สังคมไทย 
         โรงเรียนฝางชนูปถมัภจึ์งตระหนกัและเห็นความส าคญัท่ีตอ้งร่วมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมดว้ยการส่งเสริมการสร้าง
และใช ้หลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาสอดแทรกเขา้ในคาบจริยธรรม โดยเร่ิมตน้ตั้ง แต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ได ้
แก่ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สวนรวม โดยสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแยกแยะสาเหตุ
การทุจริตและวิธีการปองกนัการทุจริ ตระหว่างผลประโยชน์สวนตนกบัผลประโยชน์สวนรวมและส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบการคิด
ฐานสองระบบคิดฐานสิบ ตลอดจนเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
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        โรงเรียนฝางชนูปถมัภ ์ไดพ้ฒันาผูด้รียนดว้ยการจดัการเรียนการสอนในคาบจริยธรรมโดยใชห้ลกัสูตรตา้นสุจริตชั้นมธัยมศึกษา
ปี ท่ี 1 - ปีท่ี6 ในปีการศึกษา 2562 โดยใชห้ลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา ของสานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ร่วมกบัสานกังานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2561 ในปีการศึกษา 2563 น้ีเห็นควรจดัหลกัสูตรตา้น
ทุจริตศึกษา ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 -6 ตามนโยบายของสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงไดจ้ดัสรรเอกสาร
แนวทางหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาของทุกระดบัชั้นเรียนให้น าไปใช ้

4. วตัถุประสงคข์องโครงการ 
   1. เพ่ือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาให้แก่ครูผูส้อนจดัการสอนในคาบจริยธรรมในชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
   2. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนน าหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาของสานกังานคณะกรรมการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกบัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2561 ไปใช ้
ในการจดัการเรียนการสอนให้ชดัเจนตรงกนั 

5. เป้าหมาย 
   5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       1. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี6  

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี6 มีความรู้ความเขา้ใจสามารถขยายผลสู่การด าเนินชีวิตท่ีดีได ้
    2. นกัเรียนไดรั้บการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ 
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6. วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน 

กิจกรรมส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ 
1. จดัตารางสอนคาบจริยธรรมชั้นมธัยมศึกษา 
   ตอนตน้และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. นิเทศ ติดตามการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
   หลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาของครูในโรงเรียน 
3. ประเมินผลการจดักิจกรรมของโรงเรียนและ 
   รายงานการประเมินโครงการ 

เมษายน 2563 

กรกฎาคม ถึง 
กนัยายน 2563 
ตุลาคม 2563 

รวม 

- 

2.300 บาท 
 
    
 
2,300 บาท 

7. ระยะเวลาดาเนินการ 
   เมษายน ถึง ตุลาคม 2563 
8. งบประมาณ 
   งบประมาณประจาปี 2563 งบด าเนินงาน จานวน 2,300 บาท 
๙. หน่วยงาน/ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
   สานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 

10. ระดบัความส าเร็จ 
  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละของครู มี ค วามรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร 
ตา้นทุจริตศึกษา 
2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีน า 
หลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใช ้
3. ร้อยละของครูท่ีจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้หลกัสูตรบูรณา 
การตา้นทุจริตศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญั 

วิธีการประเมิน 
ทดสอบความรู้ความเขา้ใจก่อน 
และหลงัการจดัการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ 
แบบทดสอบก่อนและหลงั 
การเรียนการสอน 

นิเทศ ติดตาม การประยกุตใ์ชแ้บบนิเทศและแบบส ารวจ 
หลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา 
สังเกตการสอนของครูและกิจกรรม     แบบสังเกตการณ์จดักิจกรรม 
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของ 
ครูผูส้อนและการคิดวิเคราะห์ 
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11. ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
    1. ครูผูส้อนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกบั หลกัสูตรตา้นทุจริต 
    2. ผูบ้ริหารเห็นความส าคญั สนบัสนุนการจดักิจกรรมบูรณาการหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา 
    3. นกัเรียนมีจิตสานึกในการเป็นคนดีของสังคม ตา้นการทุจริตในสถานศึกษาทุกรูปแบบ  

ลงช่ือ ผูเ้สนอโครงการ 

(นายอาคม  บรรเทาทุกข)์ 
               ผูรั้บผดิชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 

ลงช่ือ ..........................................  ผูรั้บรองโครงการ 
           ( นายประวติั  ผนัผาย) 
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนฝางชนูปถมัภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 


