โครงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โรงเรียนสุ ราษฎร์ พทิ ยา
ประจาปี การศึกษา 2564

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี ชุมพร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมตามโครงการ
ประจำปีการศึกษา 2564
1. กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
2. ชือ่ โครงการ โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
ชือ่ กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
รหัส 1.7. ที่.......
3. ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรม นางสาวภัทรา คำดา และคณะ
4. ลักษณะกิจกรรม
ต่อเนื่อง  ใหม่
5. สนองมาตรฐานสำนักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่.......... ประเด็นพิจารณา..........
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2 ประเด็นพิจารณา 1.2
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานที่.......... ประเด็นพิจารณา..........
6. หลักการและเหตุผล
ตามบัน ทึกข้อตกลงความร่ว มมื อในการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนัก งานเขตพื ้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 กับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการประสานความร่วมมือ ส่งเสริม
สนับสนุน เผยแพร่ ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึก
ให้แก่เยาวชน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน ยกระดับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
และโรงเรียนสุจริต ตามบันทึกข้อตกลง สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด การเสริมสร้างทัศนคติ
ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน สร้างเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติในระดับโรงเรียน
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ผู้บริิหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนใน
โรงเรียน

7.2 เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
และประชาชน ทั่วไป มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
7.3 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลได้อย่าง
ถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
8. เป้าหมาย
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้บริิหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต คิดเป็นร้อยละ 90
2. สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง แลt
ประชาชน ทั่วไป มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 90
3. บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลได้อย่างถูกต้องมี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต คิดเป็นร้อยละ 90

8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้บริิหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต
2. สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชน ทั่วไป มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลได้อย่างถูกต้องมี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต

9. วิธดี ำเนินงาน/ขัน้ ตอนดำเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลาดำเนินการ
ที่

วิธดี ำเนินงาน/กิจกรรมย่อยทีส่ ำคัญ

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุชดั เจน)
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
พ.ย.

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
✓
✓
2 จัดทำปฏิทินดำเนินการ
✓
✓
3 ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้
3.1 กิจกรรมอบรมครู
บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและเครือข่ายโรงเรียน
✓ ✓
✓
✓
สุจริตออนไลน์
3.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะโรงเรียนสุจริต
3.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
3.4 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
✓ ✓
✓
✓
3.5 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
✓ ✓
✓
✓
3.6 กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
✓ ✓
✓
✓
4 สรุปติดตามประเมินผล
✓ ✓
✓
✓
ระยะเวลาดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1 เดือนที่ทำกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564
ภาคเรียนที่ 2 เดือนที่ทำกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565
หมายเหตุ : 1. ช่วงเวลาในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
1.1 ช่วงเวลาของภาคเรียนที่ 1 นับตั้งแต่เดือน เม.ย. – ก.ย.
1.2 ช่วงเวลาของภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เดือน พ.ย. – มี.ค.
2. กรุณาทำเครือ่ งหมาย ✓ หรือ

ลงในตารางเวลาที่ท่านดำเนินงานตามความเหมาะสม

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

ผูร้ บั ผิดชอบ
(ภายใน)
ครูภัทรา คำดา
และคณะ

10. แผนการปฏิบตั ิงาน/กิจกรรม (ระบุยอ่ ยรายละเอียดแต่ละหัวข้อกิจกรรม จากข้อที่ 9)
ที่
1

งาน / กิจกรรม
กิจกรรมอบรมครู
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและเครือข่าย
โรงเรียนสุจริตออนไลน์

2.

กิจกรรมแข่งขันทักษะ
โรงเรียนสุจริต

วิธีการ / รายละเอียดการจัดกิจกรรม

เวลา

ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับ
ก.ค.63-มี.ค.64
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม เพื่อจัดเตรียม
องค์ความรู้และถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา ปลูกฝัง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบใน
สถานศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนทุกระดับชัน้
โดยผ่านระบบ
ออนไลน์พร้อมทั้งทำแบบทดสอบ รวบรวม
ข้อมูลและสรุปผลการจัดกิจกรรม พร้อมทั้ง
รายงานผล
ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับ
พ.ย.64-มี.ค.65
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม เพื่อจัดทำ
คำสั่งและกำหนดการแข่งขัน รวมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตัดสินการประกวดคำขวัญ
ต่อต้านการทุจริต ประกวดวาดภาพและ
ประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต
เป็นต้น โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นทุกระดับชั้น เป็นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ครูภัทรา คำดา
และคณะ

ครูภัทรา คำดา
และคณะ

ปลูกฝังค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบให้แก่เด็กและเยาวขน
3.

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต

ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับ
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ออกแบบและ
จัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ในโรงเรียน ทั้งนี้ให้นักเรียนตระหนักเห็น
ความสำคัญและปลูกฝังค่านิยมไม่ทนต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

4.

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
เพื่อวางแผนและจัดทำกำหนดการ
ของแผ่นดิน

เชิญวิทยากรดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนสุจริตต่อตัวแทนนักเรียนและสภา
นักเรียนของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นในโรงเรียนและสร้างค่านิยมให้
เกิดขึ้นแก่นักเรียนประเมินผลความพึงพอใจ
รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม

พ.ย.64-มี.ค.65

ครูภัทรา คำดา
และคณะ

ก.ค.-ต.ค.64

ครูภัทรา คำดา
และคณะ

ที่

5

6.

งาน / กิจกรรม

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

วิธีการ / รายละเอียดการจัดกิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทำ
แผนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่ครู
บุคลากร และนักเรียนภายในโรงเรียนวาง
แผนการสร้างผลิตภัณฑ์ในบริษัทสร้างการดี
คิดค้นสูตรการผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
น่าสนใจและน่ารับประทาน จัดจำหน่ายภายใน
โรงเรียน ทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายในโครงการ
สรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียน
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช สพฐ. น้อย ที่ได้มา
จากการสรรหาจำนวน 20 คนที่มีคุณลักษณะ
สุจริต กำหนดมาตรการและแนวทางการ
ดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต คณะกรรมการ
ป.ป.ช. สพฐ.น้อยปฏิบัตหิ น้าที่เป็นผู้นำนักเรียน
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายใน
โรงเรียนทุกรูปแบบสรุปผลการดำเนินการและ
ถอดบทเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

11. การจำแนกการใช้งบประมาณ
ที่
รายการ/กิจกรรมย่อยที่
ดำเนินการ

2
3

4
5
6
7

กิจกรรมอบรมครู
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและเครือข่ายโรงเรียน
สุจริตออนไลน์
กิจกรรมแข่งขันทักษะ
โรงเรียนสุจริต
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต
กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน
บริษัทสร้างการดี
กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
สรุปรายงานผลฯ
รวมทัง้ สิน้ (บาท)

ก.ค.-ต.ค.64

ก.ค.-ต.ค.64

ผูร้ บั ผิดชอบ
ครูภัทรา คำดา
และคณะ

ครูภัทรา คำดา
และคณะ

ประเภทงบประมาณ
งบลงทุน
ทีด่ นิ /
สิ่งก่อสร้าง

1

เวลา

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

ครุภณ
ั ฑ์

ค่าตอบแทน/
ค่าเบีย้ เลีย้ ง

8,000

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อืน่ ๆ

ค่าจ้างครู/
พนักงาน

2,000

2,000

6,280

14,280
1,000

2,400

-

-

10,400

รวม
(บาท)

1,000

6,500

8,900

6,520
5,800

6,520
5,800
200
38,700

27,100

200
1,200

-

สรุป ประเภทของงบประมาณ งบอุดหนุนฯ งบพัฒนาผู้เรียน งบบำรุงการศึกษา งบอื่นๆ
งบประมาณสำหรับใช้ในภาคเรียนที่ 1 จำนวน 23,210 บาท
งบประมาณสำหรับใช้ในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15,490 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 38,700 บาท
12. รายละเอียดวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ และค่าจ้าง/ค่าเบีย้ เลีย้ ง/ค่าตอบแทนทีใ่ ช้ในการดำเนินงาน/กิจกรรม
ที่
รายการวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์คา่ จ้างและอืน่ ๆ
หน่วย
จำนวน
ราคาต่อหน่วย
1. กิจกรรมอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต (ออนไลน์)
1)ค่าเอกสารรับการประเมิน
ชุด
1
2,000
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะโรงเรียนสุจริต
1)กระดาษพิมพ์เกียรติบัตรขอบทอง
ห่อ
2
280
2)ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
คน
100
80
3)ค่าวัสดุอุปกรณ์
ชุด
1
5,000
4)ค่าไวนิล
แผ่น
1
1,000
รวม
3. กิจกรรมรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริต
1)ไวนิล
แผ่น
2
500
4. กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
1)ไวนิล
แผ่น
1
1,000
2)ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม
ชุด
1
1,000
3)ค่าวิทยากร
คน
1
2,400
4) ค่าวัสดุอุปกรณ์
ชุด
1
3,000
รวม
5. บริษทั สร้างการดี
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม
ชุด
1
2,000
2) ค่าเอกสารรับการประเมิน
ชุด
1
1,000
3) ค่าไวนิล
แผ่น
1
1,000
4) ค่าวัสดุอุปกรณ์
ชุด
1
2,520
รวม
6. กิจกรรมป.ป.ช.สพฐ.น้อย
1)ค่าเอกสารรับการประเมิน
ชุด
1
4,800
2)ค่าไวนิล
แผ่น
1
1,000
รวม
7.สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา
1)ค่าเข้าเล่มเอกสาร
เล่ม
2
100
รวมทัง้ สิน้ (บาท)

รวม (บาท)
2,000
280
8,000
5,000
1,000
14,280
1,000
1,000
1,000
2,400
3,000
8,900
2,000
1,000
1,000
2,520
6,520
4,800
1,000
5,800
200
38,700

15. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีเครือข่ายป้องกัน ต่อต้านการทุจริตและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและ
ประชาชน
3. บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระบบธรรมาภิบาลแก่เด็กและเยาวชน

