
ช่ืองาน/โครงการ เยาวชนคนดีของแผ่นดิน   ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

ลักษณะของงาน/โครงการ  (  ⁄  )  โครงการใหม่   (   )     โครงการต่อเน่ือง 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร ข้อที่  1, 3 

สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 1  

สนองมาตรฐานการศึกษาดา้น  คุณภาพผู้เรยีน มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1  1.2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิทยาภรณ์  บูระสิทธิ์ และนางสาวเจนจิรา ไชยวงค์สิงห์ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเร่ืองของการปรับฐาน

ความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือตา้นทุจรติ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณา

การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงไดม้ีค าสั่งแตง่ต้ังคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และ รวบรวมข้อมูล ก าหนด

แนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตร ยกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติม ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ใน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนนิการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย   

เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริต โดยเร่ิมปลูกฝังนักเรียนต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้

สถานศึกษาทุกแห่ง น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ

ทุจรติให้แก่นักเรยีนสร้างความตระหนักให้นักเรียน ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

มีจติพอเพียงต้านทุจรติ ละอายและเกรงกลัว ที่จะไมทุ่จรติและไมท่นต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

ในการน้ีคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตร

ศึกษา” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เห็นความส าคัญของการปลูกฝังและ

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่นักเรียนในโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โดยจัดการ

อบรมโครงการเยาวชน คนดีของแผ่นดิน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพ่ือแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและผลประโยชน์    

ทับซ้อน แตง่ต้ัง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย เพ่ือเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียน

และห้องเรียนต่อไป 



2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้นักเรยีนเกิดกระบวนการเรียนรู้สร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการ

กล่ันกรองทางคุณธรรมอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันจะด ารงความสุขบนความสุจริตได้อยา่ง

มั่นคง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อยา่งพอเพียง มีจติสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรม 

 2.2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกแกนั่กเรียนในการป้องกันการทุจรติและสร้างวัฒนธรรม

ต่อตา้นการทุจรติ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในองค์กรและผลประโยชน์ทับซ้อน  

2.3 เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การแตง่ต้ัง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และแต่งต้ัง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เพ่ือ

ท าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนและห้องเรียน 
 

3. เป้าหมาย 

กิจกรรม เป้าหมาย 

อบรมเยาวชนคนดี

ของแผ่นดนิ    

ภายใต้โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลใน

สถานศกึษา 

(โครงการโรงเรียน

สุจริต) 

เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 100  เข้าใจในเรื่องการต้านทุจิต 

เชิงคุณภาพ - เพื่อใหน้ักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้สร้างทักษะการคิดอย่างมี

วจิารณญาณผ่านการกลั่นกรองทางคุณธรรมอย่างเท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง อันจะด ารงความสุขบนความสุจริตได้อย่างมั่นคง มีทักษะ

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจติสาธารณะ ยึดมั่นใน

คุณธรรมและจริยธรรม 

- เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกแก่นักเรียนในการป้องกันการทุจริตและ

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่น

ตนกับผลประโยชน์สว่นรวม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และแต่งตั้ง 

ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในโรงเรียนและหอ้งเรียน 

 

4. ขั้นตอนการด าเนนิงาน/กจิกรรม และงบประมาณ 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ประเภทงบประมาณ 

งบอุดหนุน

รายหัว 

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

งบอื่นๆ   

(สพม. เขต 34) 

ขั้นตอนการเตรียมการ(P) 

1.1 เสนอโครงการ 

1.2 ประชุมกลุ่มสารฯ วางแผน เขียนแผนงาน

โครงการ และเสนออนุมัติ 

1 – 5 

ก.ค. 62 

 

 

   



กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ประเภทงบประมาณ 

งบอุดหนุน

รายหัว 

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

งบอื่นๆ   

(สพม. เขต 34) 

ขั้นด าเนินการ(D) 

กิจกรรม โครงการอบรมเยาวชน คนดีของแผ่นดนิ   

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล   ในสถานศกึษา(โครงการโรงเรียน

สุจริต) 

 

6 ก.ค. – 2 

ส.ค. 62 

   

 

 

 

 

-  ค่าอาหารว่างนักเรียน จ านวน 2 มือ้ มือ้ละ 20 

บาท 50 คน 

 - ค่าอาหาร 1 มือ้ มือ้ละ 40 บาท 50 คน 

   2,000 

 

2,000 

ขั้นตรวจสอบ(C) 

- แบบสอบถาม,แบบประเมิน,การสังเกต 

3 – 5 ส.ค. 

62 

 

   

ขั้นรายงานผล(A) 

 -สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

6-10 ส.ค. 

62 

   

รวมเงิน   4,000 
 

สรุปงบประมาณที่ขอทั้งสิ้น 4,000 บาท  

 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ /กจิกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของกจิกรรม/

โครงการ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ร้อยละความส าเร็จ 

Output 

- นักเรียนจ านวน 50 คน ความรู้ความเข้าใจ

และมีจติส านึกความละอายและเกรงกลัวต่อการ

ทุจริต 

Outcomes 

- นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เพื่อ 

ร่วมกันป้องกันหรือต่อการการทุจริต 

แบบสอบถาม / แบบสังเกต 

 

แบบสรุปการจัดกิจกรรม 

-นักเรียนเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองสัง เพื่อร่วมกันป้องกันการต้านการทุจริต 

แบบสอบถาม 

 

แบบสรุปการด าเนินงาน

กิจกรรม 

 



6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1 นักเรยีนสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวมได้ 

 6.2 นักเรยีนร่วมกนัป้องกันและปราบปรามการทุจรติในองค์กรและผลประโยชน์ทับซ้อน 

 6.3 แต่งต้ัง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม      

การทุจรติในโรงเรียนและห้องเรียน 

 

 

ลงช่ือ…………..............................………………ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ 

                       (นางสาวเจนจิรา  ไชยวงศส์งิห์) 

                                              ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 

ลงช่ือ…………..............................………………ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ 

            (นางพิทยาภรณ์  บูระสิทธิ์) 

               ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

                              ลงช่ือ………………............................………….ผู้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ 

              (นางสาวพิกุล  วงศแ์สน) 

   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงช่ือ………………............................………………….ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ 

                   (นายนิคม  สงิห์สูตร) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

     (    )   อนุมัติ            (    )   ไมอ่นุมัติ 

 

     ลงช่ือ…………………….………............................. 

              (นายบ ารุงศักด์ิ  บูระสิทธิ์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สะเรยีง “บริพัตรศึกษา” 



ก าหนดการ การอบรมโครงการเยาวชน คนดีของแผ่นดิน 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา  

(โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องบูรณาการโรงเรยีนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 

 

เวลา กิจกรรม วิทยากร 

08.30 – 09.00 น. รายงานตัวลงทะเบียน  

09.00 – 09.30 น. พิธเีปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ  

 

โดย นายบ ารุงศักด์ิ  บูระสิทธิ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สะ

เรียง “บรพัิตรศึกษา” 

09.30-10.30 น. บรรยายหัวข้อ เร่ือง “การแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” 

และ“การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

องค์กรและผลประโยชน์ทับซ้อน 

นายพงษ์ศักดิ์  มิ่งขวัญ  

นิติกรช านาญการ สพป.มส.2 

10.30-10.45 น พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 -12.00 น บรรยายหัวข้อ เร่ือง “STRONG-จิตพอเพียงต้าน

ทุจรติ” 

 

โดย นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

สพป.มส.2 

 

12.00- 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. บรรยายหัวข้อเร่ือง “ระบบคิดฐานสองและระบบ

คิดฐานสบิ”  

 

โดย นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

สพป.มส.2 

14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  

  14.45 – 16.00 น. บรรยายเร่ือง 

- “หลักเกณฑ์การแตง่ต้ัง ป.ป.ช.สพฐ.น้อยและ

ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน” 

- กิจกรรม “ค้นหาคนรู้ใจ และจดจ าความด ีของ

คนรู้ใจ” 

โดย นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

  สพป.มส.2 
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