
 

 

โครงการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” (Anti-Corruption) 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕     โรงเรียนบางปะอิน 
 
๑. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ผลักดันให้โรงเรียนนำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริตโดยมี
เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณลักษณะ ๕ ประการของการเป็น
นักเรียนโรงเรียนสุจริต  
 โรงเรียนบางปะอิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ
ตามแนวทางการจัดการศึกษา มาตรฐานดังกล่าว โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนตระหนัก เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต จึงมี
ความต้องการที่จะดำเนินการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
พร้อมถอดบทเรียน Best Practice เพื่อให้การดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึง
จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ               

 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 ๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti – Corruption Education) 
 ๒.๒ เพื่อให้ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – 

Corruption Education) ในถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๓ เพื่อให้ครูสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ไปใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน  

 ๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เห็นความสำคัญและปฏิบัติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต              

มีคุณลักษณะ ๕ ประการของการเป็นนักเรียนโรงเรียนสุจริต 



๓. เป้าหมายของโครงการ  
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 

       ๑) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – 
Corruption Education) ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption 

Education) ในถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

  ๓) ครูสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ไปใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ 

  ๔) นักเรียนได้เรียนรู้เห็นความสำคัญและปฏิบัติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณลักษณะ          

๕ ประการ ของการเป็นนักเรียนโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๘๐ 

 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

(Anti – Corruption Education)   

  ๒) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption 

Education) ในถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓) ครูสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ไปใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน 

  ๔) นักเรียนได้เรียนรู้เห็นความสำคัญและปฏิบัติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณลักษณะ         

๕ ประการ ของการเป็นนักเรียนโรงเรียนสุจริต 

4. ขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ท่ี การดำเนินงาน งาน/กลุ่มบริหาร ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ ขั้นวางแผน (Plan) 

๑.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละ 
กิจกรรม  
2.ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการดำเนิน
งานแต่ละกิจกรรม 
3.เขียนแผนการดำเนินการและเสนอขออนุมัติ
ดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน 
ท่ัวไป 

 

ฝ่ายบริหารและหัวหน้า
โครงการ 

 

๒ ขั้นดำเนินการ (Do) 
-  แต่ละกิจกรรมดำเนินการตามแผนระยะ 
เวลากำหนด 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและกลุ่ม

บริหารงาน 
ท่ัวไป 

คณะกรรมการดำเนินงา
นตามกิจกรรม 

 



ท่ี การดำเนินงาน งาน/กลุ่มบริหาร ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 2.1 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน

การทุจริตในทุกรูปแบบภายในสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร นายวรุฒ  สุขสอน 
 

2.2 กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ป้องกันการทุจริตให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผ่านกระบวนการ 4 STEP 
MODEL  

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 

 

 2.3 กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียนโดยบูรณาการ
ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตร-
นารี)  
     2.3.1  จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตโดย
บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(คำอธิบายรายวิชา/โครงสร้างรายวิชา/
แผนการจัดการเรียนรู้/การสร้างส่ือการเรียนรู้/
เครื่องมือวัดและประเมินผล) 
    2.3.2  นำหลักสูตรต้านทุจริตโดยบูรณา
การกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลงสู่การจัดการใน
ช้ันเรียน (ช่ัวโมงเรียนลูกเสือ-เนตรนารี) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผ่านกระบวนการ 
Active Learning  

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

 

นายสมบูรณ์  วสุวัต 
(หัวหน้ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน) และ
คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

 

 2.4 กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ 
และน้ำบาดาล ผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าท่ี
กรมชลประทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

กลุ่มบริหารงาน 
ท่ัวไป 

นายวรุฒ  สุขสอน 

 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check)  
ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการดำเนินงา
นและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรร
มของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ี 
กำหนด 

 
 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 

 

๔ ขั้นดำเนินติดตาม/รายงาน (Action) 
๑. สรุปผลประเมินกิจกรรม 
๒. จัดทำรายงานกิจกรรมเสนอ 

 
นายวรุฒ  สุขสอน นายวรุฒ  สุขสอน 

 

 

 



๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
สิงหาคม – กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
๖. สถานที่ดําเนินการ  
 โรงเรียนบางปะอิน  121 หมู่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
              
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 นายวรุฒ  สุขสอน  

๘. งบประมาณ 
 ๘.๑ ขอรับเงินอุดหนุนจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
งบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
 ๘.๒ งบประมาณในการจ ัดน ิทรรศการนำเสนอ  ผลงานของโครงการโรงเร ียนส ุจริต                      
จำนวน ๒,๕๐๐ บาท 
 ๘.๓ งบประมาณรวมทั้งโครงการ จำนวน ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้  
 ๙.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา             
(Anti – Corruption Education)  
 ๙.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption 
Education) ในถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๓ ครูสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน 
 ๙.๔ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณสมบัติ    
ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ ของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
 

                   (นายวรุฒ  สุขสอน) 
                        ครูโรงเรียนบางปะอิน  
 

 
 

    ลงช่ือ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
 

                  (นางมาเรียม  รัมมะบุตร์) 
                                                  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 

    ลงช่ือ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                                    (นายวิชัย  นาคสิงห์)  
                                        ผู้อํานวยการโรงเรียนบางปะอิน  

  



รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (หลักสูตรต้านทุจริต) 

 

ลำดับ รายการ ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑ 
 

งบประมาณในการดำเนินการขับเคล่ือนการนำหลักสูตร              
ต้านทุจริตศึกษา 

๕,๐๐๐.๐๐ 
 

๕,๐๐๐.๐๐ 
 

๒ งบประมาณในการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ 

รวมงบประมาณ ๗,๕๐๐.๐๐ 

 

 
 


