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รหัส/ ช่ือโครงการ       C02 – ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ธนาคารความดี และธรรมาภิบาลใน 
 สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายถนอม  ใจโลกา 
กลุ่มงาน  กิจการนักเรียน   
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ธนาคารความดี และธรรมาภิบาลใน  สถานศึกษา  

                   “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตการคอร์รัปช่ันได้ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครอง           ใน
รูปแบบสมบูรณายาสิทธิราช ท่ีสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจสังคมแนวด่ิงระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง 
(Vertical Relations) มีการเอื้อเฟื้อ เอื้อประโยชน์ จุนเจือกันในวงญาติ (Nepotism) ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญให้เกิดการ
คอร์รัปช่ันในสังคมไทย การคอร์รัปช่ันเปรียบเสมือนโรคเรื้อรังกัดกินการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด โดยประเทศ
ไทยต้องมีการสูญเสียงบประมาณไปกว่าปีละแสนล้าน หรือประมาณร้อยละ 10-30 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีการคอร์รัปช่ันน้อย อย่าง นิวซีแลนด์เดนมาร์ก 
ฟินแลนด์ และ สิงคโปร์ เมื่อศึกษาสถานการณ์การคอร์รัปช่ันของประเทศไทย จากการจัดอันดับขององค์การเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International-TI) พบว่า ในช่วงปีพ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2554หรือตลอด 16 
ปีดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ได้คะแนนเฉล่ีย 3.31 
(ประเทศท่ีมีการจัดการคอรัปช่ันดีขึ้นแล้วต้องมีคะแนนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5 คะแนน) ซึ่งถือว่าสถานการณ์คอร์รัปช่ัน
ของประเทศไทยยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีการบริหารจัดการดีอาทิ สิงคโปร์และฮ่องกง 
(Transparency International, 2011)ดังนั้น หากรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหา จะต้องปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริต
ให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตส านึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลด
น้อยลง จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ช่ือโรงเรียนสุจริตเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ัง  5  
ด้าน ตามกรอบตัวชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของส านักงานการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างเจตคติให้นักเรียน ครูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ตระหนัก รู้ เข้าใจและคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้ สึกผิดชอบช่ัวดีภูมิใจในการท าความดี
รังเกียจคนโกง อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งการป้องกันทุจริต 
 2.  ป้องกันการทุจริตใจทุกรูปแบบ ทุกขั้นตอนท่ีได้พบเห็นท่ีเกี่ยวข้อง 
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 3.  จัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนคนดขีองแผ่นดิน  เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามกรอบตัวชี้วัดของ สพฐ. 
 4.  มุ่งสร้างเครือข่ายป้องกันการทุกจริต ท้ังในโรงเรียน โรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ ให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 5.  จัดกิจกรรมในหลักสูตรเพื่อปลูกจิตส านึก 
4.  เป้าหมาย 

 ด้านผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียน  ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 100 % ตระหนัก รู้ เข้าใจและคิดอย่างมี

เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้ สึกผิดชอบช่ัวดีภูมิใจในการท าความดี
รังเกียจคนโกง อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งการป้องกันทุจริต 

            2. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 100% สามารถป้องกันการทุจริตในทุก
รูปแบบ ทุกขั้นตอนท่ีได้พบเห็นท่ีเกี่ยวข้อง 
            3. นักเรียนจ านวน 95  คนเข้าค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดี มีจิตส านึกและมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามกรอบตัวชี้วัดของ สพฐ.” 
            4. ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนในการช่วยป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุก
ขั้นตอนท่ีได้พบเห็นท่ีเกี่ยวข้อง 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1. งานป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงเรียน  สามารถด าเนินการได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
 2. กระบวนการท างานระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือชุมชน เป็น

กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ 
             3. นักเรียนท่ีได้รับการอบรมตามโครงการค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดี มีจิตส านึกและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามกรอบตัวชี้วัดของ สพฐ.” 

 4.  สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะท าให้งานแก้ไข 
ปัญหาการทุจริต ตามกรอบตัวชี้วัดของ สพฐ.ของโรงเรียนประสบความส าเร็จ 
 

5.  สถานที่ด าเนินการ  
        โรงเรียนปล้องวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ตลอดปีงบประมาณ 

 
7. เนื้อหา/หลักสูตร 
 

            1. เนื้อหา บทเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  
            2. กิจกรรมธนาคารความดี และธรรมาภิบาลใน 
            3. การอบรมสัมมนา  “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต 
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  8. วิธีด าเนินการ  
 

กิจกรรม งบประมาณ 
จ านวน 

( ชิ้น / คน / คร้ัง ) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  1  กิจกรรมอบรมครูแกน
น า 
สนับสนนุ หลักรอง 
ขั้นตอนการด าเนิน  (PDCA) 
1. ประชุมวางแผนก าหนดการจัด

กิจกรรม 
2. ประชุมช้ีแจงวิธีการด าเนินกิจกรรม 
3. จัดกิจกรรมอบรมครูแกนน า          
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 

 
๕,000 

(งบประมาณ
จาก สพฐ.) 

 
 
 

10,000 
(สนับสนุนจาก

โรงเรียน) 

 
ครูและบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องของ

โรงเรียน 

 
กรกฎาคม 

- 
ตุลาคม 

   ๒๕๖๓ 

 
งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร 
สนับสนนุ   หลัก    รอง 
ขั้นตอนการด าเนิน  (PDCA) 
1. ประชุมแผนการจัดกิจกรรม 
2. จัดท าค าส่ังและเอกสาร

ประกอบการประชุม 
3. จัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 

1 ครั้ง/ภาคเรียน 
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 

 

 
2 ครั้ง /   

ปีการศึกษา 

 
ก.ค.-มี.ค 

 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 

 
ครูผู้สอนทุก

คน 
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การประเมินผล 

 
9. งบประมาณ 
 

  10,000  บาท 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีเจตคติท่ีดี ต่อการท าความดี ซึมซับคุณค่าแห่ง
ความดี ตระหนัก รู้ เข้าใจและคิดอย่าง 
 2.  โรงเรียนจัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน  เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามกรอบตัวชี้วัดของ สพฐ. 

 
11. ผู้รับผิดชอบ   

นายถนอม  ใจโลกา  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ร้อยละ  100 ของบุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังร่วม

ด าเนินงานตามโครงการ 
2. ร้อยละ 100  ของนักเรียนท้ังหมดได้รับการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 
และมีจิตส านึก ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตาม
กรอบตัวชี้วัดของ สพฐ. 

ผลลัพธ ์
1. ร้อยละ  95  ของบุคลากรท่ีได้รับ การแต่งต้ัง 

สามารถด าเนินงานตามโครงการได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ร้อยละ 98 ของนักเรียนท้ังหมด        ได้รับการ

อบรมรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 
- สรุปรายงานผลการ

ด าเนินงานตาม    
โครงการ 

- แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน       
ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรม 

- สรุปรายงานผล       
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

 

 
- แบบสรุปรายงาน     

ผลการด าเนินงาน     
ตามโครงส่งเสริม 

- คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
- แบบสรุปรายงาน     

ผลการด าเนินงาน      
ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
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 12.  การอนุมัติโครงการ 
 

 
(ลงช่ือ)………………………………..……...….ผู้รับผิดชอบ 

                                       (นายถนอม   ใจโลกา) 
 
 
    (ลงช่ือ)......................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                               (นายอดุลย์   ค าพลอย) 

              ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 
 

         (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                          (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

             ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
 

                               (ลงช่ือ)……………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายไกร  ธรรมากาศ)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 

 


