
 
ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (กิจกรรมต้านทุจริต) 
ความสอดคล้อง ความเช่ือมโยงและสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.          ท่ี  กลยุทธ์ 6.3 
สนองกลยุทธ์ สพป.พช.2   ท่ี  กลยุทธท่ี 1.1 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน      ท่ี  กลยุทธ์ที่ 3 
รองรับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. มาตรฐานท่ี 9  ตัวชี้วัดท่ี 9.1 
รองรับมาตรฐานการประกันภายใน มาตรฐานท่ี 1 ประเด็น 1.9        

แผนงานบริหารวิชาการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายยุรนันท์  พรรณขาม  

ลักษณะโครงการ  (  ) ใหม่    ( ✓) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
                   การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็น 
อุปสรรค์สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริต 
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริต 
ท่ีซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรม 
อื่น ๆ มากมาย และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสำหรับใช้ในทุกระดับการศึกษา 
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
“การป้องกันการทุจริต” ขึ้น รวมท้ังจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัย 
ของผู้เรียนด้วย 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านห้วยลาดจึงเห็นสมควรจัดทำโครงการโรงเรียนต้านทุจริตในโรงเรียนขึ้น โดยเริ่ม 
ปลูกฝังนักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 เพื่อปลูกฝังและ 
สร้างความตระหนักในการต่อต้านทุจริตให้แก่นักเรียน 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้านทุจริต 

เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด มีความรู้ความเข้าใจหลักการคิดการต่อต้านทุจริต 

ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ 

การต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

1. แต่งต้ังคณะผู้รับผิดชอบและคณะทำงาน 
2. ประชุมคณะทำงาน เขียนและเสนอโครงการ ประชุม เขียน และเสนอโครงการ 
    ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ วางแผนการดำเนินงาน 
3. เสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. ดำเนินการตามแผน 
    - ครูผู้สอนแต่ละช้ันร่วมกันจัดทำปฏิทินกำหนดการจัดการเรียนรู้ 
    - ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริต 
    - จัดทำเว็บไซต์เพื่อประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
5. ตรวจสอบประเมินผลครึ่งปีการศึกษา 
6. ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ 
7. ประเมินผลสรุปรายงาน 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. แต่งต้ังคณะผู้รับผิดชอบและ
คณะทำงาน 

            ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2. ประชุมคณะทำงาน             นายยุรนันท์  พรรณขาม 

3. เสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

            ผู้อำนวยการโรงเรียน 

4. ดำเนินการตามแผน             นายยุรนันท์  พรรณขาม 
และคณะ 

5. ตรวจสอบประเม ินผลครึ่ ง 
ปีการศึกษา 

            นายยุรนันท์  พรรณขาม 
และคณะ 

6. ปรับปรุงการดำเนินงาน             นายยุรนันท์  พรรณขาม 
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กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

7. ประเมินผลสรุปรายงาน             นายยุรนันท์  พรรณขาม 

6.  งบประมาณ          3,000 บาท 
แหล่งงบประมาณ   - เงินอุดหนุนรายหัว …. บาท 

- งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3,000 บาท 
- เงินนอกงบประมาณ (โปรดระบุแหล่ง งปม.)  …. บาท 
- งบอื่น ................................................  …. บาท 

แยกเป็น 
- ค่าตอบแทน ….. บาท 
- ค่าใช้สอย 1,800 บาท 
- ค่าวัสดุ       1200 บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ยกกิจกรรมมาจากข้อ 5) 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง   
 
7.  การประเมิน 

 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้านทุจริต 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
มีความรู้ความเข้าใจหลักการคิดการต่อต้านทุจริต 
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้าน 

- สำรวจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสังเกต 
- การเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบสำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินผล 

กิจกรรม  
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. แต่งต้ังคณะผู้รับผิดชอบและคณะทำงาน -    
2. ประชุมคณะทำงาน     
3. เสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา     
4. ดำเนินการตามแผน 3,000  1800 1200 
5. ตรวจสอบประเมินผลครึ่งปีการศึกษา     
6. ปรับปรุงการดำเนินงาน     
7. ประเมินผลสรุปรายงาน     

รวม 3,000  1800 1200 



แผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565   โรงเรียน.........................................................................หน้า 4 

และป้องกันการทุจริต สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ 
การต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 

 

- การบันทึก
กิจกรรม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการคิดการต่อต้านทุจริต ตระหนักและเห็นความสำคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

(ลงช่ือ)............... ...... ............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายยุรนันท์  พรรณขาม) 

 
(ลงช่ือ)............ .....................................ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายกรเอก  มิ่งศรี) 
 


