
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 
ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 

 
มาตรการส่งเสริมผ่านโครงการ   โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต 
แผนงาน     บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
กลุ่มงาน    งานวิชาการ 
ผู้ที่รับผิดชอบ     นางบัวทอง  นาค-อก  
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีงบประมาณ  2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน
สังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิดการ
ทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการ
หาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์
ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต  1  ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริต
ผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการด าเนินงานแล้ว 
ก็จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็น
แกนน าในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
 
2. วัตถุประสงค ์

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต 
การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมนักเรียน 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและพัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 
3. เป้าหมาย 
 ผลลัพธ์ 

 1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมให้นักเรียนมีความ 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 

 2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญา
นักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะที่เชี่ยวชาญใน
การพัฒนาชีวิตที่มั่นคง 
 

 ผลผลิต 
 1. นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   

 2. นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  



 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เรียนดี 

- โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
- โครงการพัฒนาการสอนภาษา อังกฤษ 
- โครงการสอนซ่อมเสริม  

 
ตลอดปีการศึกษา   

 

2 กิจกรรมเด่น 
- โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  และวินัย

นักเรียน 
- โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- โครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา  ภายใน – 

ภายนอกโรงเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา    

3 เน้นคุณธรรม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา   

 

4 น าชุมชน 
-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน    
    การพัฒนาโรงเรียน 
-   โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน 
-    โครงการประชุมคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
-   โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา   

 



5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 เรียนดี 
- โครงการส่งเสริมการอ่านออก

เขียนได้ของนักเรียน 
- โครงการพัฒนาการสอน

ภาษาอังกฤษ 
- โครงการสอนซ่อมเสริม  

    
 
 

 - 

2 กิจกรรมเด่น 
- โครงการส่งเสริมทักษะด้าน

ดนตรี-นาฏศิลป์ 
- โครงการส่งเสริมการเรียนการ

สอนเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ของนักเรียน 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม  และวินัยนักเรียน 
- โครงการประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
- โครงการต่อต้านยาเสพติดใน

โรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมการแข่งขัน

กีฬา  ภายใน – ภายนอก
โรงเรียน 

     - 

3 เน้นคุณธรรม 
- ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

     - 

4 น าชุมชน 
-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
-   โครงการจัดนิทรรศการและ

แสดงผลงานนักเรียน 
-    โครงการประชุมคณะกรรมการ  

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-   โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

     - 



 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
        นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่
ความรู้    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 
ผลลัพธ์ 
         1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ ป้องกันการทุจริต”  
        2. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ และมีทักษะในการพัฒนา
ชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 

 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 
 
 
ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะการป้องกัน การปลูกฝัง และการสร้างเครือข่าย  เผยแพร่สู่ชุมชน
ในสังคมในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
      ลงชื่อ.......บัวทอง  นาค-อก......ผู้เสนอโครงการ    
                           (นางบัวทอง   นาค-อก)                       
              ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)                  
 
 

  ลงชื่อ.........สนั่น    ขันมัง.......ผู้อนมัุติโครงการ 
                                   (นายสนั่น   ขันมัง) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)   
 

 


