
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในหัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” 
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
1.ชื่อโครงการ เจียงฮายจ้อสะอาด 
2.หน่วยงาน/ฝ่ายดำเนินการ      
  ชมรมละครคุณธรรมโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
3.บูรณาการร่วมกับองค์กร/หน่วยงาน/กลุ่ม 
                ในการดำเนินการโครงงานต่อต้านทุจริตครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และ
เครือข่ายเด็กและเยาวชนสุขภาวะทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย (กลุ่มมัดปุ๊กเจียงฮาย) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สภานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในเขตจังหวัดเชียงราย จำนวน 39 โรงเรียน 
4.หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตเป็นปัญหาสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสในหลายด้าน 
มีการใช้ทรัพยากรของประเทศไปอย่างสูญเปล่า โดยปัญหาการทุจริตนั้นเริ่มต้นจากความคุ้นชินในชีวิตประจำวัน
ดังคำพูดที่ว่า “ไม่เป็นไร” เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาการทุจริตในสังคมไทย จากจุดเริ่มต้นเล็กๆได้ก่อเป็นความ
สูญเสียที่ยิ่งใหญ่อย่างปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไขโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในสังคมในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจนร่วมปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็น
กำลังหลักในการพัฒนาของประเทศให้เกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลเสียหายจากการทุจริตให้เกิดเป็น
เครือข่ายการต่อต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 

 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้บรรลุสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ที่มุ่งเน้นจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  8  ประการ  ได้แก่  การมีร่างกายที่สมบูรณ์  จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  และสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้นั้น   ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายสำคัญคือ การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ ผู้เรียนต้องเป็นคนดี มี
ปัญญา และมีความสุข ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะในการ
ดำรงชีวิตในสังคม ตลอดจนแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดทั้งเป็นการสร้างวินัย
เชิงบวกให้กับนักเรียน ให้เป็นผู้ที่เก่ง ดี มีความสุข  และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมได้มุ่งหวัง และเป้าหมายที่
สำคัญอีกประการคือการตั้งเจตจำนงที่จะเป็นโรงเรียนสุจริตที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

ชมรมละครคุณธรรมเป็นหนึ่งในส่วนที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ได้ดำเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์การต่อต้านทุจริตโดยบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



ขึ้นโดยการนำรูปแบบการแสดงละครคุณธรรมเป็นสื่อเพ่ือตลอดจนการพัฒนาต่อยอดในการใช้สื่ออ่ืนๆที่
หลากหลายบนพ้ืนฐานของทรัพยากรด้านต่างๆที่โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมสามารถพัฒนาและสร้างขึ้นมาเพ่ือ 
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจเกิดความตื่นตัวที่จะไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉย ต่อการทุจริตคอรัปชั่นทุจริตทุก
รูปแบบ มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดทำโครงงานละครคุณธรรมและได้มีการต่อยอดกิจกรรมดังกล่าว
ในรูปแบบที่หลากหลาย มีการใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน สังคมในระดับอำเภอและ
เป็นวงกว้างในระดับจังหวัด โดยผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างเช่นการพูดคุย
กับแลกเปลี่ยนร่วมงานการอภิปรายในกลุ่มประชุมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ตื่นตัวต่อการต้านการทุจริต การ
สื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบต่อภัย การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสาร
แบบกึ่งกลาง เป็นการสื่อสารระหว่างการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชน ในปัจจุบันที่สังคมที่เต็มไป
ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย  เช่น การใช้เครื่องโทรศัพท์ แอปพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุก  การใช้คอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนระบบเครือข่ายการสื่อสาร สามารถทำให้ละครคุณธรรมสื่อไปถึงผู้รับได้หลากหลายช่องทาง มีเครื่องมือที่
สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารด้านการต่อต้านทุจริตได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
และการสื่อสารมวลชนที่จะก่อให้เกิดการตื่นตัวต่อการต้านทุจริตแพร่หลายออกไปในวงกว้างเกิดขึ้นเป็นวาระของ
จังหวัดเชียงราย โดยการนำจากองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาระกิจนี้อย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้นทางชมรมละครคุณธรรมจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และเพ่ือเป็นการสานต่อ
กิจกรรมตามโครงการในการที่จะผลิตสื่อละครคุณธรรมที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งละครเวที หนังสั้น บท
วิทยุกระจายเสียง การจัดค่ายอบรม หรือการเข้าพบปะกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง การประชุมอภิปราย เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารทางตรง และการสื่อสาร
ออนไลน์ การจัดทำสื่อที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการส่งเสริมเพ่ือสร้างสื่อต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ละครคุณธรรมเพ่ือเผยแพร่แก่นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ชุมชนโดยรอบของโรงเรียน ทุกภาคส่วนในอำเภอ
เวียงป่าเป้าผ่านหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย การเผยแพร่ให้เกิด
วงกว้างในการสื่อสารทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายผ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
จำนวน 38 โรงเรียน การสื่อสารผ่านสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงราย โครงการ “มัดปุ๊กเจียงฮาย”ซึ่งจะมีแกน
นำเยาวชนทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย โดยมีแผนการจัดการที่สอดคล้องกับกิจกรรมการแสดงละคร
คุณธรรม การดำเนินการพัฒนาทักษะกระบวนการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชน จนเป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือให้กับเด็กเยาวชน ได้ตระหนักถึงภัยและอันตรายจากพฤติกรรมทุจริตทุกรูปแบบและ
ความสำคัญของคุณธรรมควบคู่กับการส่งเสริมวินัยเชิงบวกที่ดีกับเยาวชนภาคีเครือข่าย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน อำเภอเวียงป่าเป้า และจังหวัดเชียงรายต่อไป 

 



5.วัตถุประสงค ์

          1. เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชน ชุมชน และประชาชน ในจังหวัดเชียงราย ได้รู้ถึงผลเสียหาย
ความรุนแรงของปัญหาการทุจริต เพ่ือร่วมกันสร้างสังคมที่จะไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉย ต่อการทุจริตคอรัปชั่น
ทุจริตทุกรูปแบบโดยใช้กิจกรรมละครคุณธรรมเป็นสื่อกลางในการรณรงค์  

 2.จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต สร้างจิตสำนึกและปลูกฝัง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเยาวชน ชุมชน ประชาชน  และเยาวชนทั้ง 18 อำเภอ 39 
โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย 

 3.เพ่ือสร้างเครือข่ายในการจัดทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตระหว่างโรงเรียน ชุมชน ประชาชน 
อำเภอเวียงป่าเป้า เยาวชนทั้ง 18 อำเภอ 39 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

6.สถานที่ดำเนินงาน 
 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

11 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน   2562 

8.กลุ่มเป้าหมาย 
1.นักเรียนแกนนำชมรมละครคุณธรรม โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จำนวน 30 คน ขยายผลกับสภา

นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เพื่อขยายผลกับนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมให้ครบจำนวน 665 คน 
2.เครือข่าย “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน)ในเขตพ้ืนที่ใหบ้ริการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม หน่วยงานราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
3.เครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนแกนนำตามโครงการ “มัดปุ๊กเจียงฮาย”จาก 18 อำเภอในจังหวัด

เชียงราย และสภานักเรียน โรงเรียนมัธยมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
เชียงราย จำนวน 39 โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



9.วิธีการและข้ันดำเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี  

(ท่ีทำกิจกรรม) 
กิจกรรม สถานที่ เป้าหมาย 

 
ค่าใช้จ่าย 

11-17 สิงหาคม 
2562 

ประชุมวางแผนงานและ
กำหนดประเด็นในการ
จัดตั้งกลุ่มงานและ
รายละเอียดต่างๆ 
-ศึกษาดูงานต้นแบบ
หมู่บ้านช่อสะอาดในพ้ืนที่
ใกล้เคียงเพ่ือนำมาปรับใช้
กับโครงการ กิจกรรม ให้มี
รูปแบบที่หลากหลาย ที่
ช่วยสร้างความตระหนักรู้
ให้กับเยาวชน ชุมชน และ
ประชาชน ในจังหวัด
เชียงราย  
 

โรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม 

 
 
หมู่บ้านช่อสะอาด 
“ชุมชนสันจำปา 
อำเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย” 

คณะทำงาน 
สมาชิกชมรม
ละครคุณธรรม 

30 คน 
 

ค่าเอกสารประกอบประชุม
วางแผน 500 บาท  
 
 
ค่ารถสำหรับเดินทางศึกษาดู
งานหมู่บ้านช่อสะอาด 1,000 
บาท 
 
รวมทั้งหมด 1,500 บาท 
 

18-24 สิงหาคม
2562 

- เข้ารับการอบรมในการ
เรียนการเขียนแผนการ
สื่อสารเพื่อรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต จากสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะ

วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย 

คณะทำงาน 
สมาชิกชมรม
ละครคุณธรรม 

30 คน 

-ค่ารถสำหรับเดินทาง 1,000 
บาท 

 
รวมทั้งหมด 1,000 บาท 

(25-31 
สิงหาคม 2562) 

จัดทำสื่อละครคุณธรรม
เพ่ือใช้ในการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต กิจกรรม
ให้ความรู้ เกี่ยวกับภัยการ
ทุจริต ช่วงเข้าแถวเคารพ
ธงชาติในกิจกรรม ลาน

โรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม 

เครือข่าย “บวร”
บ้าน วัด โรงเรียน

ให้บริการของ
โรงเรียนแม่เจดีย์

คณะทำงาน 
สมาชิกชมรม
ละครคุณธรรม 

30 คน 
สภานักเรียน

จำนวน 40 คน  

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ฉากการแสดง
ละคร 6,000บาท 
-ค่าอุปกรณ์นิทรรศการเคลื่อนที่ 
9,200 
 
รวมทั้งหมด = 15,200 บาท 



แห่งความดีเวทีวิชาการ 
-แสดงละครคุณธรรม
เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต 
-จัดทำบทวิทยุกระจาย 
เสียงเพ่ือจัดรายการเสียง
ตามสายภายในโรงเรียน
และชุมชน ตลอดจนส่งไป
ยังสถานีวิทยุชุมชนในเขต
ของโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ โดยมี
ข้อกำหนดในการใช้เพลง
ต่อต้านการทุจริตของ 
ปปช. เป็นส่วนหนึ่งในการ
นำเสนอ 
-จัดทำการประชาสัมพันธ์
ตามเครือข่าย “บวร”บ้าน 
วัด โรงเรียนเครือข่ายใน
การขยายผล  
-จัดทำฉากและอุปกรณ์ใน
การเผยแพร่การแสดง 
-จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่
เพ่ือใช้ในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์การต่อต้าน
การทุจริต 

วิทยาคม 
 

นักเรียน
โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยาคม 
จำนวน 665 คน 

ชุมชน 
ประชาชน 
หน่วยงาน

ราชการ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใน

อำเภอเวียงป่า
เป้า เยาวชนทั้ง 
18 อำเภอ 39 

โรงเรียน  
จังหวัดเชียงราย 

1-7 กันยายน
2562 

ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมพิเศษ วันเวลา 
สถานที่ เกณฑ์การ
ประกวด  
   -การประกวดภาพถ่าย 
   -การประกวดวาดรูป 
   -การประกวดการแต่ง

โรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม 

 
 
 
 
 

สภานักเรียน
โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยาคม 
จำนวน 40 คน 
ขยายผลกับ

นักเรียนทุกชั้น
เรียน 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม เกียรติบัตรรางวัล = 
3,000 บาท 
 
 
 
 



คำขวัญ 
   -การประกวดแต่งกลอน 
    -ประกวดการจัดป้าย
นิทรรศการ 
ภายใต้หัวข้อต้านภัยทุจริต 
-แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 

 
 
 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอ
เทิง จังหวัด
เชียงราย 

 
 
 
 
 
 

 
 
รวมทั้งหมด = 3,000 บาท 

8-14 กันยายน
2562 

-การเตรียมการกิจกรรม
เผยแพร่เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ ความเข้าใจ 
ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ต้านทุจริต ผ่านการจัด
กิจกรรมรณรงค์โดยใช้
ละครคุณธรรมเป็นสื่อ
บูรณาการ ผ่านช่องทาง 
การประชุมของหัวหน้า
ส่วนราชการ ชมรมกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสำนัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
-แสดงละครคุณธรรม
เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตที่งานมหกรรม
พัฒนาคุณธรรมชีวิต  
-จัดนิทรรศการเคลื่อนที่
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับภัย
ของการทุจริต 

โรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม 

ที่ว่าการอำเภอ
เวียงป่าเป้า 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่ สพม 36 

 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนที่มา
ร่วมงาน 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ชมรมกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้บริหารสำนัก 
งานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต 36 

 

15-21 
กันยายน 2562 

-กิจกรรมเผยแพร่เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ ความ
เข้าใจ ตลอดจนสร้าง

เครือข่าย “บวร”
บ้าน วัด โรงเรียน

ให้บริการของ

เครือข่าย 
“บวร”บ้าน วัด 

โรงเรียน

 



เครือข่ายต้านทุจริต ผ่าน
การจัดกิจกรรมค่ายละคร
คุณธรรมเป็นสื่อบูรณาการ 
นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ กรณีศึกษา
การทุจริตที่เกิดข้ึนใน
สังคมไทยและถ่ายทอด
เป็นผลงานการแสดง 
ละครคุณธรรม(รูปแบบ
ละครเวที) 
-แสดงละครคุณธรรม
เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตที่งานมหกรรมรวม
พลคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
-แสดงละครคุณธรรม
เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตที่งานเยาวชน
แห่งชาติ โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

โรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนที่มา
ร่วมงาน 

ให้บริการของ
โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยาคม
หัวหน้าส่วน

ราชการ  
ชมรมกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้บริหาร 

ตัวแทนนักเรียน
ในสังกัดสำนัก 
งานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต 36  

12 ตุลาคม 
2562 

-ไดเ้ข้ารับเกียรติคนดีศรี
เชียงราย จากท่านพระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี ณ 
ศูนย์วิปัสสนา ไร่เชิญตะวัน 

   

11 พฤศจิกายน 
2562 

-แสดงพิธีเปิดงานกีฬาสห
วิทยาเขต เบญจมิตร
สัมพันธ์ครั้งที่ 2 โดยใช้
การ Cover Dance เป็น
สื่อให้เข้าใจและสร้างความ

   



ตระหนักให้แก่นักกีฬาและ
ผู้ที่เข้าร่วมงาน 

30 พฤศจิกายน
2562 

ประชุมสรุปโครงการ ถอด
บทเรียนและสรุป
งบประมาณต่างๆ และ
ถอนบทเรียนโครงการ 

โรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม 

สมาชิกชมรม
ละครคุณธรรม 
30 คน 
เครือข่าย 
“บวร”บ้าน วัด 
โรงเรียนให้ 
บริการของโรง 
เรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม 

 

รวม สองหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน 20,700 
 
10.งบประมาณรวม 20,700 บาท 

-ได้รับงบประมาณจากโครงการ จำนวน 20,700 บาท 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         1. เยาวชน ชุมชน และประชาชน ในจังหวัดเชียงราย เกิดความตระหนักรู้ และสำนึกรู้ถึงผลเสียหายความ
รุนแรงของปัญหาการทุจริต เกิดความร่วมมือในการสร้างสังคมที่จะไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉย ต่อการทุจริต
คอรัปชั่นทุจริตทุกรูปแบบโดยใช้กิจกรรมละครคุณธรรมเป็นสื่อกลางในการรณรงค์  
 2.นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ชุมชน ประชาชน อำเภอเวียงป่าเป้า เยาวชนทั้ง 18 อำเภอ 39 
โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายเกิดจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
กว้างขวาง 
 3.เกิดการขยายเครือข่ายในการจัดทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตระหว่างโรงเรียน ชุมชน ประชาชน 
อำเภอเวียงป่าเป้า เยาวชนทั้ง 18 อำเภอ 39 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย 
12.ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงงาน 

        1.เด็กและเยาวชน ชุมชน และประชาชน ในจังหวัดเชียงราย เวียงป่าเป้า ร้อยละ 80 เห็นความสำคัญวินัย
เชิงบวกให้เป็นผู้นำที่จะไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉย ต่อการทุจริตคอรัปชั่นทุจริตทุกรูปแบบ          
   2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ เจียงฮายจ้อสะอาด สามารถสะท้อนและสร้างเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตในโรงเรียนและชุมชนได้ 



     
  ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

(นายภัทรพล       ทิศวงศ์) 
ตำแหน่งประธานกลุ่มโครงการเจียงฮายจ้อสะอาด 

 

                                              ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายวรพจน์       กันธิยะ) 

ตำแหน่งทีค่รปูรึกษากลุ่มโครงการเจียงฮายจ้อสะอาด  
 
 

    ว่าที่ร้อยโท   ผู้อนุมัติโครงการ 
(ทวีป        วงศ์ชาลีกุล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ  เจียงฮายจ้อสะอาด 
ผู้เสนอ   นายภัทรพล ทิศวงศ์  ประธานโครงการ 
ผู้เห็นชอบ  นายวรพจน์ กันธิยะ  ครูที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อนุมัติ   ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 

บทคัดย่อ 
   การจัดทำโครงการเจียงฮายจ้อสะอาดมีจุดมุ่งหมายในการที่จะพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนในประเด็นสำคัญ
คือ การจัดกิจกรรมที่ต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ ผู้เรียนต้องเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความตระหนักรู้ ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริต ประสานความร่วมมือ
ในการสร้างสังคมที่จะไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉย ต่อการทุจริตคอรัปชั่นทุจริตทุกรูปแบบ 
   การมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคม ตลอดทั้งเป็นการสร้างวินัยเชิง
บวกให้กับนักเรียน ให้เป็นผู้ที่เก่ง ดี มีความสุข  และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมได้มุ่งหวัง ปราศจากปัญหาทุจริต
คอรัปชั่น โดยทางชมรมละครคุณธรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์การต่อต้านทุจริตโดยบูรณาการเข้า
กับการรณรงค์ผ่านสื่อและกิจกรรมที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมหลัก คือ การสร้างสื่อละครคุณธรรมเพ่ือ
รณรงค์เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการต้านการทุจริต กิจกรรมรอง คือการสร้างสื่อ กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายช่วงวัย ครอบคลุมทั่วจังหวัดเชียงราย โดยเริ่มจากกิจกรรมในโรงเรียนขยายผลต่อ
ชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐในอำเภอ จนสามารถขยายผลสู้ระดับจังหวัดโดยอาศัยกลไกการทำงานที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ผ่านกระบวนการจัดการให้มีคุณภาพ มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนอย่างเช่น 
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย กิจกรรมพากันไปวัด การสร้างเพจเฟสบุคต่อต้านการทุจริต หรือการประชุม
ประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 โดยสรุป คือ การใช้ช่องทาง ทรัพยากรที่มีอยู่จัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือนำข้อมูลการต่อต้านการทุจริตไปสู่
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแพร่หลายครอบคลุมโดยไม่จำกัด เพศ วัย การศึกษา เพื่อเกิดวัฒนธรรมการต่อการทุจริต โดยการ
นำรูปแบบการแสดงละครคุณธรรมเป็นสื่อเพ่ือกระตุ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจเกิดความตื่นตัวที่
จะไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉย ต่อการทุจริตคอรัปชั่นทุจริตทุกรูปแบบ มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการจัดทำ
โครงงานละครคุณธรรม โดยจัดให้มีการประชุมระดมความคิดออกแบบ วางแผน กำหนดวิธีการนำเสนอปัญหาของการ
ทุจริตคอรัปชันผ่านแกนนำนักเรียนจำนวน 30 คนจากชมรมละครคุณธรรม ให้ไปสู่เด็กและเยาวชนตลอดจนเครือข่าย 
“บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน)  
 ดังนั้นทางชมรมละครคุณธรรมจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และเพ่ือเป็นการสานต่อกิจกรรม
ตามโครงการเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ ให้เกิดผลในวงกว้างทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย ปัญหา
การทุจริตคอรัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ควรเร่งสร้างค่านิยมวินัยเชิงบวกให้เป็นผู้นำที่จะไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉย ต่อการ
ทุจริตคอรัปชั่นทุจริตทุกรูปแบบแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ รวมถึงการได้สร้างเครือข่าย
ในการจัดทำกิจกรรมต่อต้านการทุจริตในวงกว้างมากข้ึน 


