
โครงการ คาราวานต้านทุจริต  
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
******** ********* 

ที่มาของโครงการ 
 

“...ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นพื้นฐานขอความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้ เกิดมีข้ึนในตนเอง 
เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมี ประโยชน์ และมีชีวิตท่ีสะอาดท่ีเจริญมั่นคง..." 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท 
พระราชทานเนื่องในวนัเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๓๑ 

 
การทุจริตในสังคมไทยส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การไม่แยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ท าให้ส่งผลลบต่อสภาพสังคมไทยและการเป็นแบบอย่างในเชิงลบแก่
เด็กและเยาวชน ท าให้เด็กและเยาวชนเริ่มรู้ สึกสับสนว่าอะไรเรียกทุจริตอะไรเรียกว่าสุจริต โรงเรียน     
ทุ่งกว๋าววิทยาคม อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
(ล าปาง-ล าพูน) เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบล ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรท่ีจะสามารถขับเคล่ือนกิจกรรมด้านการ
ต่อต้านการทุจริตได้ในระดับหนึ่ง ขอน้อมน าพระบรมราโชวาทดังกล่าวข้างต้น มาร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการ
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ ทางกลุ่มของพวกเราจึงได้ขอมีส่วนร่วมใน โครงการ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ 
ต้านภัยทุจริต”  เพื่อรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด 
         การด าเนินการโครงการนี้จะเป็นความร่วมมือของบุคลากร ในโรงเรียน ชุมชน และองค์การบริหารส่วน
ต าบล  โดยน าหลักการจาก พระบรมราโชวาท พระราชด ารัส มาเรียนรู้และน าสู่การปฏิบัติ เพราะพวกเรากลุ่ม
ยุวชนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  เช่ือว่าจะสามารถร่วมต้านทุจริต ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “โรงเรียน
โปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”  ได้  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชุมชน รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรง
ของปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และร่วมกันสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริต
คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

2. เพื่อปลูกจิตส านึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเยาวชน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนชุมชน ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต  
 กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียน และคณะครู บุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
2. ผู้น าชุมชนและคนในชุมชนต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดท าโครงการ 
 งบประมาณ 5,000 บาท 
 



๒ 
 
 รูปแบบของกิจกรรม 

1. กิจกรรม “แกนน าจิตอาสาช่อสะอาด” 
วิธีด าเนินกิจกรรม 

               1.1 ประชาสัมพันธ์ในการคัดเลือกนักเรียนแกนน า “จิตอาสาช่อสะอาด” ประมาณ 8-๑๒ คน 
      ๑.๒ จัดอบรมนักเรียนแกนน า หลักสูตร “สร้างโลกท่ียั่งยืน  : พัฒนาทักษะความคิด 
 แก่นความรู้ด้านทุจริต คอร์รัปช่ัน”   
     ๑.๓ นักเรียนแกนน า “จิตอาสาช่อสะอาด” วางแผนการขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการฯ 
     ๑.๔ นักเรียนแกนน า “จิตอาสาช่อสะอาด” รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนจิตอาสา   เพื่อด าเนิน
กิจกรรม “เครือข่ายคนพันธุ์ใหม่ต้านทุจริต” ในโรงเรียน และสู่ชุมชน ๑๔ หมู่บ้านในเขตต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล าปาง 
     ๑.๕ นักเรียนแกนน า “จิตอาสาช่อสะอาด”และ นักเรียน “เครือข่ายคนพันธุ์ใหม่ต้านทุจริต” 
ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการฯในโรงเรียนชุมชน  โดยใช้วิธีการส่ือสารที่หลากหลาย   เช่น เสียงตามสายใน
โรงเรียนและหมู่บ้าน   website ของโรงเรียน และสร้าง  line  facebook  ของโครงการฯเพื่อการเข้าถึง
ช่องทางข้อมูลโครงการฯ  ในการช้ีแจงผ่านการประชุมก านันและผู้ใหญ่ ๑๔ หมู่บ้านในต าบลทุ่งกว๋าว  การ
ประชุมประจ าเดือนของแต่ละหมู่บ้าน เป็นต้น           
 
 ๒. กิจกรรม “เครือข่ายคนพันธุ์ใหม่ต้านทุจริต”  
              วิธีการด าเนินกิจกรรม 
               ๒.๑ นักเรียนแกนน า “จิตอาสาช่อสะอาด” ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนจิตอาสา 
“เครือข่ายคนพันธุ์ใหม่ต้านทุจริต” ท้ังในห้องเรียน และ ในชุมชน ๑๔ หมู่บ้านในเขตต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล าปาง 
     ๒.๒ นักเรียนแกนน า “จิตอาสาช่อสะอาด” คัดเลือกนักเรียนจิตอาสา “เครือข่ายคนพันธุ์ใหม่ต้าน
ทุจริต” ห้องเรียนละ 5 คน จ านวน ๑๒ ห้อง รวม ๖๐ คน และนักเรียนเครือข่ายฯในแต่ละห้องแบ่งเป็น ๑๔ 
หมู่บ้านในเขตต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
     ๒.๓  นักเรียนแกนน า “จิตอาสาช่อสะอาด” ประชุมช้ีแจงและอบรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  พลัง
ในการต้านทุจริตท้ังในโรงเรียนและชุมชน  ก าหนดบทบาทหน้าท่ี  และวางแผนการขับเคล่ือนโครงการฯ 
     ๒.๓  นักเรียนแกนน า “จิตอาสาช่อสะอาด” และ นักเรียนจิตอาสา “เครือข่ายคนพันธุ์ใหม่ต้าน
ทุจริต”  ร่วมวางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการฯสู่ชุมชน  เพื่อให้ผู้น าชุมชนและคนในชุมชน  ได้เข้าถึง
ช่องทางการส่ือสารผ่านช่องทาง 
 
 ๓. กิจกรรม “ซ่ือสัตย์สุจริตตามรอยพ่อ”  
     วิธีด าเนินกิจกรรม 
     2.1 นักเรียนแกนน า “จิตอาสาช่อสะอาด” ร่วมกับงานคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบูรณาการ
กิจกรรม“ซื่อสัตย์สุจริตตามรอยพ่อ” กับแผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม “หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา” ซึ่งจัดในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันศุกร์   



๓ 
 
     ๒.๑ นักเรียนจิตอาสา “เครือข่ายคนพันธุ์ใหม่ต้านทุจริต”  ร่วมประเมินและสรุปกิจกรรม 
“ซื่อสัตย์สุจริตตามรอยพ่อ” ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันศุกร์   
     ๒.๒ นักเรียนแกนน า “จิตอาสาช่อสะอาด” และ นักเรียนจิตอาสา “เครือข่ายคนพันธุ์ใหม่ต้าน
ทุจริต” ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  น าผลการจัดกิจกรรมเผยแพร่ในโรงเรียนและสู่ชุมชน โดย
ผ่าน website ของโรงเรียน  facebook  line ท้ังของโครงการฯและโรงเรียน และเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
เป็นต้น  เพื่อเป็นการปลุกกระแสให้ผู้น าและคนในชุมชน  ๑๔ หมู่บ้านในเขตต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปางและสาธารณชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อได้เข้าถึงข้อมูลโครงการฯและกิจกรรมอย่างท่ัวถึง 

 ๔. กิจกรรม “จิตอาสาช่อสะอาดสู่ชุมชน”  
    วิธีการด าเนินกิจกรรม 
    ๔.๑ นักเรียนแกนน า “จิตอาสาช่อสะอาด” และ นักเรียนจิตอาสา “เครือข่ายคนพันธุ์ใหม่ต้าน
ทุจริต” ประชุมและจัดท า “MOU” ร่วมกับผู้น าชุมชนและตัวแทนพระสงฆ์ ในต าบลทุ่งกว๋าว  ในการ
ขับเคล่ือนโครงการโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “โรงเรียนโปรง่ใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” โดยยึด
แนวพระราชด าริ บวร (บ้าน  วัด โรงเรียน) 
   ๔.๒  นักเรียนแกนน า “จิตอาสาช่อสะอาด” และ นักเรียนจิตอาสา “เครือข่ายคนพันธุ์ใหม่ต้าน
ทุจริต” เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ    สู่ผู้น าชุมชนและคนในชุมชนต าบลทุ่งกว๋าวและ 
สาธารณชนอย่างกว้างขวาง  เช่น 
  ๔.๒.๑  จัดให้มีเสียงตามสายโดยน าเสนอพระบรมราโชวาท พระราชด ารัส ข้อมูลหรือข่าวที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต และแนวทางในการป้องกันการทุจริต เผยแพร่ให้พี่ ๆ  น้อง ๆ ในโรงเรียนทุ่งกว๋าว-
วิทยาคม  โดยจะจัดให้มีเสียงตามสายในช่วงพักกลางวันทุกวันศุกร์  

4.2.๒  จัดเสียงตามสาย จากวิทยุชมชนน าเสนอพระบรมราโชวาท พระราชด ารัส ข้อมูลหรือ 
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และแนวทางในการป้องกันการทุจริต เผยแพร่ในชุมชน โดยจะจัดให้มีเสียงตาม
สายในช่วงเย็น วันละ 20 นาที 
           ๔.๒.๓  การประชุมผู้น าชุมชน๑๔ หมู่บ้านในเขตต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัด
ล าปาง 
            ๔.๒.๔  การประชุมประจ าเดือนของแต่ละหมู่บ้าน 
            ๔.๒.๕  ผ่านช่องทาง website ของโรงเรียน  facebook  line ท้ังของโครงการฯและ
โรงเรียน  โดยให้ผู้น าชุมชนและคนในชุมชนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล   โดยให้นักเรียนท้ังโรงเรียน  เครือข่ายศิษย์
เก่า  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการเข้าถึงข้อมูลผ่านส่ือและช่องทางต่างๆ 
            ๔.๒.๖  รณรงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ หน่วยงานในชุมชน  
            ๔.๒.๗   ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละห้องเรียน 
            ๔.๒.๘  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการฯในแต่ละวัด  ในเขตต าบลทุ่งกว๋าว และขอความ
อนุเคราะห์พระสงฆไ์ด้บรรยายธรรม  เรื่อง “โรงเรยีนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” ในวันพระ  เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้เข้าถึงข้อมูลของโครงการฯ 
 ๔.๓ นักเรียนแกนน า “จิตอาสาช่อสะอาด” และ นักเรียนจิตอาสา “เครือข่ายคนพันธุ์ใหม่ต้าน
ทุจริต”  ประเมินโครงการฯ ทุกเดือน โดยใช้ QR Code  แบบสอบถามความคิดเห็น  แบบสัมภาษณ์  เพื่อน า
ผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 



๔ 
 
ผลที่คาดหวัง 

1. เยาวชนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชุมชน รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน และร่วมกันสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

2. เยาวชนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีจิตส านึกและมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม  
3. มีเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชน ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างกว้างขวาง  

 
ความยั่งยืนของโครงการ 

มีเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชน ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สังคมของโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคมเป็นสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ และมีจิตส านึกและมี
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม  

 
 

ลงช่ือ............................................     ลงช่ือ............................................    ลงช่ือ............................................ 
     (นางสาวภัคจิรา จะงาม)            (นางสาวสิรินทิพย์ แอบอุ่น)          (นางสาวธาริณี เหล็กดี) 

       ตัวแทนนักเรียนแกนน า             ตัวแทนนักเรียนแกนน า                 ตัวแทนนักเรียนแกนน า 
            ผู้เสนอโครงการฯ           ผู้เสนอโครงการฯ                          ผู้เสนอโครงการฯ 
 
 
  ลงช่ือ............................................       ลงช่ือ............................................     
             (นางมงคลยา  พานดง  )                                (นายสนั่น  กาญจนเชษฐ์ )                                               
          ครูที่ปรึกษาโครงการฯ                             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                  

            
    
                 ลงช่ือ............................................   

               (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
ตัวอย่างพระบรมราโชวาท พระราชด ารัส ด้านการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต 

 

 



๖ 
 
ตัวอย่างพระบรมราโชวาท พระราชด ารัส ด้านการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต

 



๗ 
 
ตัวอย่างพระบรมราโชวาท พระราชด ารัส ด้านการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต 

 

  

 



๘ 
 
ตัวอย่างพระบรมราโชวาท พระราชด ารัส ด้านการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต 

 



๙ 
 

ภาพประกอบกิจกรรม อบรมคุณธรรมต้านทุจริต วันศุกร์ คาบท่ี 8 

 

  

  

  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 


