




















































































































 



 



 



 



แบบฟอร์มรายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 

1. กลยุทธ์ที่ ............................................................................................................................................. 

2. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
        โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพป. อุดรธานี เขต 4 
        โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ. 
       โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน            

3.  งบประมาณที่ตั้งไว้....270,000....บาท  งบประมาณที่ใช้ไป..... 270,000........บาท 

4.  เวลาเริ่มโครงการ......เมษายน  2562......  เวลาสิ้นสุดโครงการ.......ตุลาคม  2562......... 

5.  สถานที่ด าเนินการ................................................................................................................................. 

    เริ่มวันที่......20 มีนาคม 2562.....  ถึงวันที่.......10 ตุลาคม 2562.... 

6. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนิเทศ
ก ากับติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

  3. เพื่อให้โรงเรียนน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

  4. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

7.  เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  

     1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 25 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ครู โรงเรียนละ 2 คน ระดับอนุบาล และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 286 คน  
จ านวน 1 วัน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

  3. โรงเรียน จ านวน 143 โรงเรียน น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนโดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 เชิงคุณภาพ 

1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สามารถขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
และนิเทศ ก ากับ ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



2 ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

  3. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ 

  4. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  

        1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 25 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ครู โรงเรียนละ 2 คน ระดับอนุบาล และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 286 คน  
จ านวน 1 วัน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

  3. โรงเรียน จ านวน 143 โรงเรียน น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนโดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สามารถขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
และนิเทศ ก ากับ ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

  3. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ 

  4. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

9. ผลการด าเนินงาน/ผลที่ได้รับ 

 เชิงปริมาณ  

     1.ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ จ านวน 25 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา และสามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 143 โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

   3. โรงเรียน ทั้ง 143 โรง มีหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางในการจัดการเรียนกาสอน
ทุกกลุ่มสาระ   

 

 



เชิงคุณภาพ 

     1.ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ จ านวน 25 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา และสามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 143 โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

   3. โรงเรียน ทั้ง 143 โรง มีหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางในการจัดการเรียนกาสอน
ทุกกลุ่มสาระ   

10. ปัญหาอุปสรรค 

----------------- ไม่มี --------------------- 

11. ข้อเสนอแนะ 

------------------ไม่มี--------------------- 

 

ลงช่ือ    อ้อยทิพย์           ผู้รายงานโครงการ 

                                      (..นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์....) 

    ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 

 

 

หมายเหตุ :  ให้แนบรูปภาพกิจกรรมการด าเนินงานด้วย  3-5 รูป 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

(กิจกรรมขับเคลื่อนหลกัสตูรต้านทุจริตศึกษา) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 
1. แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร

ต้านทุจริตศึกษา) 
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. 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 6.4 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  
สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  
สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
จิตสาธารณะ 
 

      3. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบัน ปัญหาคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศ
ไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กร
อิสระต่างๆที่เห็นพ้องกันว่า การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนา
ประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหา
ส าคัญ ล าดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังราก
ลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมยังคงมี 
อิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้อง 
กับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วย 



ความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ 
ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
ของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหาร 
ราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่การสูญเสียเงิน
รายได้ของรัฐบาล ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับ 
บริการที่มีคุณภาพ 

จากการวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ในปี 2559 ประเทศไทยได้
คะแนนการประเมิน 35 คะแนน ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๔๓ โรง 
ได้ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของโรงเรียน ในการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนทุกโรงน าไปใช้ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรม
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาข้ึน 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนิเทศ
ก ากับติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  ๓. เพ่ือให้โรงเรียนน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๔. เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  ๑) ประชุมพัฒนาผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒๕ คน ให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) อบรมครู โรงเรียนละ ๒ คน ระดับอนุบาล และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๒๘6 คน  

จ านวน ๑ วัน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  ๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๔) โรงเรียน จ านวน ๑๔๓ โรงเรียน น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนโดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 
  



5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑) ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สามารถขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษา และนิเทศ ก ากับ ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

  ๓) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ 
  ๔) นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

6. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา  

มีนาคม 2562 ๘,๐๐๐ 
ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบ 

2. อบรมผู้บริหารและครู เมษายน ๒๕๖๒ ๑๖๒,๐๐๐ ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

3. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
ครูในโรงเรียน 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2562 

๕๐,๐๐๐ ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิงหาคม 2562 ๓๐,๐๐๐ ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนและสรุปรายงานผลการ
ประเมิน 

กันยายน 2562 - 
ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบ 

รวม  ๒๕๐,๐๐๐  

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   

ตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒   
8. งบประมาณ 

 งบประมาณประจ าปี 2562 งบด าเนินงาน จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  
 

๙. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด อุดรธานี 

 



 



 

 







 



 





 



 







 

 





 


