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

(กิจกรรมขับเคลื่อนหลกัสตูรต้านทุจริตศึกษา) 
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

 
1. แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
2. ชื่อโครงการ  การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม    
(กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประเด็นที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล  
ในสังคมไทย  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 6.4 การต่อต้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  
สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  
สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง   
จิตสาธารณะ  

 
3. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต อันมีฐานความคิดทุกช่วงวัย เริ่มตั้งแต่ปฐมวัยสามารถแยก 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมระบบการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือการต้านทุจริต เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต การจัดการศึกษาจึงเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา 
เยาวชนไทย ให้ช่วยเป็นแรงผลักดันให้สังคมไทยปลอดจากการทุจริตทุกรูปแบบ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จึงเป็น 
เรื่องส าคัญที่จะส่งเสริมสร้างคนดีให้แก่สังคมไทย  

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงตระหนักและเห็น
ความส าคัญท่ีต้องร่วมสร้าง เยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมด้วยการส่งเสริมการสร้างและใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา โดยเริ่มต้นตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ได้แก่ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะสาเหตุการทุจริตและวิธีการ
ป้องกันการทุจริตระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมการเรียนรู้ระบบการคิดฐาน



สอง ระบบคิดฐานสิบ ตลอดจนเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจึง
ได้พัฒนาครูด้วยการจัดอบรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต ส าหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในปีการศึกษาที่
ผ่านมาโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2563 นี้เห็นจึงจัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้จัดสรร
เอกสารแนวทางหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของทุกระดับชั้นเรียนให้สถานศึกษาน าไปใช้  

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6  

2. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 ไปใช้ ใน
การจัดการเรียนการสอน  

 
5. เป้าหมาย  

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 15 คน  
2. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 15 คน น าหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่ได้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ

ขยายผลสู่ครูผู้สอนทุกสาระการเรียนรู้ได้  
2. ครูผู้สอนครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญโดย

ใช้กิจกรรมโครงงานเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
3. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ ต่อต้านการ

ทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน  
 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 

 
1. อบรมครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  

กรกฏาคม – สิงหาคม 2563 2,300  บาท 

2. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของครูในโรงเรียน  

สิงหาคม – กันยายน  2563 - 

3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนและ รายงานการประเมิน
โครงการ  

กันยายน  2563 - 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ     กรกฎาคม – กันยายน 2563 
 
8. งบประมาณ   2,300  บาท 
 
๙. หน่วยงาน/ผู้ที่เก่ียวข้อง  

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
 

10. ระดับความส าเร็จ   
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของครูมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา  

ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน 
และหลังการอบรม 

แบบทดสอบก่อนและหลัง 
การอบรมแบบคู่ขนาน 

2. ร้อยละของครูผู้สอนที่น า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  

นิเทศ ติดตาม การประยุกต์ใช้ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอน 

3. ร้อยละของครูที่จัด กิจกรรมการ
เรียนรู้หลักสูตรบูรณาการต้านทุจริต
ศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สังเกตการสอนของครูและกิจกรรม 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และการคิดวิเคราะห์ 

แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรม 
ของครูผู้สอน 

 
 



11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ หลักสูตรต้านทุจริต  
2. ผู้บริหารเห็นความส าคัญ สนับสนุนการจัดกิจกรรมบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
3. นักเรียนมีจิตส านึกในการเป็นคนดีของสังคม ต้านการทุจริตในสถานศึกษาทุกรูปแบบ  

 
 
 
 

                                                        ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  
                ( นายกิจการ     กิติกา  ) 
                ครู คศ.3 
 
 
 

     ลงชื่อ                            ผู้รับรองโครงการ 
( นายสมชาย    สันกลกิจ ) 

                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
 
 
 
 


