
 

 

กิจกรรมตามโครงการ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
1. กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยสมรรถนะสากล 
2. ช่ือโครงการ  โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
    ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต             รหัส  1.7  ที่...........  
3.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวภัทรา  คำดา  และคณะ  
4.  ลักษณะกิจกรรม    ต่อเนื่อง       ใหม ่
5. สนองมาตรฐานสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

      ด้านคุณภาพของผู้เรียน         มาตรฐานที ่…….    ตัวชีว้ัดที่......... 
      ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่...2......  ตัวชีว้ัดที่ 1.2 

      ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานที่  ........   ตวัชี้วัดที.่....... 
6. หลักการและเหตุผล 
 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 กับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการประสานความร่วมมือ 
ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โอยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาทุกคน เพื่อยกระดับให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และโรงเรียน เป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต ตามบันทึกข้อตกลง สพฐ.ใสสะอาด 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนร่วม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ 
ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน การสร้างเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

3. เพ่ือให้โรงเรียนนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรมและความ
โปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล แก่
บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 

8.เป้าหมาย 



 

 

      8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียน 
 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
 3.เพ่ือให้โรงเรียนนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลแก่
บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 

8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมทัศนคติ 
ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต  
 2. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

 3. โรงเรียนนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรมและความ
โปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล แก่บุคลากร
ในการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
 
 
 
 



 

 

9. วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนดำเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลาดำเนินการ   

ที ่ วิธีดำเนินงาน/กิจกรรมย่อยที่สำคัญ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ระบุชัดเจน) 
ผู้รับผดิชอบ 

(ภายใน) 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ             นางสาวภัทรา คำดา  
และคณะ 2. จัดทำปฏิทินดำเนินการ             

3. ดำเนินการ             
3.1 กิจกรรมอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา เครือข่าย
โรงเรียนสุจริต  

            

3.2 กิจกรรมอบรมนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนสุจริต             
3.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะโรงเรียนสุจริต             
3.4 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต             
3.5 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน             
3.6 กิจกรรมโครงการบริษัทสร้างการดี             
3.7 กิจกรรมโครงการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย/รับการประเมิน             

4. สรุปติดตามประเมินผล             
     ระยะเวลาดำเนินการ     ภาคเรียนที่  1  เดือนที่ทำกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2563  ถึง เดือนพฤศจิกายน  2564  (กรุณาระบุเดือนที่จัดกิจกรรม)   
                                   ภาคเรียนที่  2  เดือนที่ทำกิจกรรม  เดือนธันวาคม  2563 ถึง  เดือน  เมษายน  2564  (กรุณาระบุเดือนที่จัดกิจกรรม)   
หมายเหตุ :   1. ช่วงเวลาในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 

         1.1 ชว่งเวลาของภาคเรียนที่ 1 นับตั้งแต่เดือน ก.ค. – พ.ย. 
           1.2 ชว่งเวลาของภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เดือน ธ.ค. –  เม.ย. 

     2. กรุณาทำเครื่องหมาย    ✓  หรือ                        ลงในตารางเวลาที่ท่านดำเนินงานตามความเหมาะสม 



 

 

 10. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  
ที ่ งาน / กิจกรรม วิธีการ / รายละเอียดการจัดกิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมอบรมครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสุจริต  

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
1.2 จัดทำปฏิทินดำเนินการ 
1.3 ดำเนินการ 
1.4 สรุปติดตามประเมินผล 

ก.ค. - พ.ย.  63  
นางสาวภัทรา คำดา

และคณะ 

2 กิจกรรมอบรมหลักสูตร
ต้านทุจริตให้กับ นักเรียน
และเครือข่ายโรงเรียน
สุจริต 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
1.2 จัดทำปฏิทินดำเนินการ 
1.3 ดำเนินการ 
1.4 สรุปติดตามประเมินผล 

 
ก.ค. - พ.ย.  63 

 

 
นางสาวภัทรา คำดา

และคณะ 

3 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
โรงเรียนสุจริต 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
2.2 จัดทำปฏิทินดำเนินการ 
2.3 ดำเนินการ 
2.4 สรุปติดตามประเมินผล 

 
ก.ค. - พ.ย.  63 

 
นางสาวภัทรา คำดา

และคณะ 

4 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
3.2 จัดทำปฏิทินดำเนินการ 
3.3 ดำเนินการ 
3.4 สรุปติดตามประเมินผล 

 
พ.ค. 63 –  ก.พ. 

64 

 
นางสาวภัทรา คำดา

และคณะ 

5 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี
ของแผ่นดิน 

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
4.2 จัดทำปฏิทินดำเนินการ 
4.3 ดำเนินการ 
4.4 สรุปติดตามประเมินผล 

 
ก.ค. - พ.ย.  63 

นางสาวภัทรา คำดา
และคณะ 

6 โครงการบริษัทสร้าง 
การดี 

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
5.2 จัดทำปฏิทินดำเนินการ 
5.3 ดำเนินการ 
5.4 สรุปติดตามประเมินผล 

 
พ.ค. 63 –  ก.พ. 

64 

นางสาวภัทรา คำดา
และคณะ 

 

7 กิจกรรมโครงการ ป.ป.ช.
สพฐ.น้อย/การรับการ
ประเมิน 

6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
6.2 จัดทำปฏิทินดำเนินการ 
6.3 ดำเนินการ 
6.4 สรุปติดตามประเมินผล 

 
ก.ค. - พ.ย.  63 

 
นางสาวภัทรา คำดา

และคณะ 

 
 
 
 



 

 

11. การจำแนกการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรมย่อยที่

ดำเนินการ 

ประเภทงบประมาณ 

งบลงทุน งบดำเนินงาน งบบุคลากร 
รวม 

(บาท) 
ที่ดิน/

สิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์ 

ค่าตอบแทน/ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 
ค่าจ้างครู/
พนักงาน  

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ   2,400     2,400 
2 จัดทำปฏิทินดำเนินการ        0 
3 ดำเนินการ         
    3.1 กิจกรรมอบรมบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนสุจริต 
       0 

   3.2 กิจกรรมอบรมนักเรียน
และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

       0 

   3.2 กจิกรรมแข่งขันทักษะ
โรงเรียนสุจริต  

  6,000  3,000   10,000 

   3.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต 

       0 

   3.4 กิจกรรมค่าย เยาวชนคนดี
ของแผ่นดิน  

     1,000  1,000 

   3.5 กิจกรรมโครงการบริษัท
สร้างการดี 

  2,400  2,000 1,000  5,400 

   3.6 กิจกรรมโครงการ ป.ป.ช.
สพฐ.น้อย/รับการประเมิน 

    3,946 1,000  4,946 

รวมทั้งสิ้น (บาท)   10,800  8,946 3,000  23,746 
สรุป 

ประเภทของงบประมาณ    งบอุดหนุนฯ    งบพัฒนาผู้เรียน   งบบำรุงการศึกษา  งบอ่ืนๆ 
 งบประมาณท่ีใช้สำหรับภาคเรียนที่ 1 จำนวน 23,746 บาท 
 งบประมาณท่ีใช้สำหรับภาคเรียนที่ 2 จำนวน -  บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23,746 บาท (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
 
 
 
 



 

 

12. รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑ์ และค่าจ้าง/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนที่ใช้ในการดำเนินงาน/กิจกรรม 

ที ่ รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ค่าจ้างและอ่ืนๆ หน่วย จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม (บาท) 

1.กิจกรรมอบรมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนสุจริต (บูรณาการกับการประชุมครู) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร คน 1 2,400 2,400 

2.กิจกรรมอบรมนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต (บูรณาการกับการประชุมระดับ) 
3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะโรงเรียนสุจริต 

1 กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร  ห่อ 2 280 560 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร คน 1 600 600 
3 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  คน 80 80 6,400 
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ชุด 2,440 2,440 2,440 

                                                    รวม 10,000 
4.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
1. ค่าไวนิล แผ่น 1 1,000 1,000 

รวม 1,000 
5.กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

1. ค่าไวนิล แผ่น 1 1,000 1,000 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ชุด 1 2,000 2,000 
3. ค่าวิทยากร คน 1 2,400 2,400 

รวม 5,400 
6.โครงการบริษัทสร้างความดี 
7.โครงการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย/รับการประเมิน 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ชุด 1 1,946 1,946 
2. ค่าไวนิล แผ่น 1 1,000 1,000 
3. ค่าเอกสารรับการประเมิน ชุด 1 2,000 2,000 

รวม 4,946 
รวมทั้งสิ้น (บาท) 23,746 

13. สถานที่จัดกิจกรรม   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา/นอกสถานที่ 
14. ระดับความสำเร็จ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ

นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

 สำรวจการเข้าร่วม  
กิจกรรม  
 

แบบสำรวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 



 

 

 
 

   ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 



 

 

 


