
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
                                      

                 

                             
                         

                                                         
                



กิจกรรมตามโครงการ 

ประจำปีการศึกษา 2565 
1. กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณลักษณะของพลโลกในศตวรรษที่ 21 

2. ชื่อโครงการ  โรงเรียนสุจริต 

   ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต รหัส 2.2  ที่....... 

3. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวภัทรา  คำดา และคณะ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภัทรา  คำดา 

4. ลักษณะกิจกรรม    ต่อเนื่อง      ใหม ่

5. สนองมาตรฐานสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

  ด้านคุณภาพของผู้เรียน                                        มาตรฐานที่..........  ประเด็นพิจารณา.......... 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ     มาตรฐานที่    2    ประเด็นพิจารณา  1.2 

  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มาตรฐานที่..........  ประเด็นพิจารณา.......... 

6. หลักการและเหตุผล 

องค์ความรู้เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจากปฐมพระบรมราช
โองการของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระราชดำรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพ่ือประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราช- 
กรณียกิจตามที่ได้มีพระราชดำรัสไว้อย่างจริงจัง สิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงทดลอง ทรงริเริ่มและทรงแนะนำให้หน่วยงาน
หรือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างมากมายที่เรียกว่า “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นสิ่งที่เมื่อนำมา
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตจนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยตลอดจนนานาประเทศ 
ได้ให้การยอมรับ โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนา ในทุก ๆ ด้าน 
ประกอบด้วยหลักสำคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ ๒ เงื่อนไข คือ การ
ใช้ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ควบคู่กับมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร
ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  กำหนดให้จัดกิจกรรมอบรมครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือ “ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชปณิธานใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พัฒนาให้ผู ้เร ียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน คู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม” ดังนั้นโรงเรียนจึงได้น้อม
นำศาสตร์ของพระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 
ร ัชกาลที ่  9 และพระราชเสาวนีย ์ของสมเด ็จพระนางเจ ้าส ิร ิก ิต ิ ์  พระบรมราช ิน ีนาถ พระบรมราชชนนี - 
พันปีหลวง  มาเป็นแนวทางในการกำหนดมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ถ่ายทอดความรู้ของศาสตร์
พระราชา ไปสู่นักเรียนระดับ ให้แก่นักเรียนได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 

 



ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื ้นที่
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 สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ 
ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน สร้างเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติในระดับโรงเรียน  
7. วัตถุประสงค์ 

     7.1 เพ่ือสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ผู้บริิหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนใน   

โรงเรียน 

      7.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
และประชาชน ทั่วไป มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

7.3 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลได้อย่าง

ถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 

8. เป้าหมาย                             

   8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ผู้บริิหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในด้านความ   

ซื่อสัตย์สุจริต  คิดเป็นร้อยละ 90 

 2. สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง 

แลtประชาชน ทั่วไป มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 90 

 3. บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลได้อย่าง

ถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต คิดเป็นร้อยละ 90 

    8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริิหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในด้านความ   

ซื่อสัตย์สุจริต  



2. สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ปกครอง และประชาชน ทั่วไป มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

3. บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลได้อย่าง

ถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนดำเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลาดำเนินการ 

ที ่ วิธีดำเนินงาน/กิจกรรมย่อยท่ีสำคัญ 
ระยะเวลาดำเนินการ  (ระบุชัดเจน) ผู้รับผิดชอบ 

(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  กิจกรรมอบรมครู บุคลากรทางการศึกษานักเรยีนและเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต onsite/online 

             ครูภัทรา  คำดา  
และคณะ 
  
  
  
  

2  กิจกรรมแข่งขันทักษะโรงเรียนสุจริต              

3  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจรติ             
4 กิจกรรมคา่ยยุวชนคนด ี             

5 กิจกรรมบริษัทสร้างการด ี             

6 กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย             

7 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา ออนไลน์ (ITA)             

8 สรุปตดิตามประเมินผล             

   ระยะเวลาดำเนินการ         ภาคเรียนที่  1  เดือนที่ทำกิจกรรม เดือนมิถุนายน  2565 ถึง เดือนตุลาคม  2565 

                                        ภาคเรียนที่  2  เดือนที่ทำกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566   

หมายเหตุ :   1. ช่วงเวลาในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 

            1.1 ช่วงเวลาของภาคเรียนที่ 1 นับตั้งแต่เดือน เม.ย. – ต.ค.          

            1.2 ช่วงเวลาของภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เดือน พ.ย. –  มี.ค. 

        2. กรุณาทำเครื่องหมาย  หรือ ลงในตารางเวลาที่ท่านดำเนินงานตามความเหมาะสม 



10. แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม (ระบุย่อยรายละเอียดแต่ละหัวข้อกิจกรรม จากข้อที่ 9) 
ที ่ งาน / กิจกรรม วิธีการ / รายละเอียดการจัดกิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  กิจกรรมอบรมครู บุคลากร

ทางการศึกษานักเรียนและ

เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

onsite/online 

 

งานโรงเร ียนสุจร ิตดำเนินการประชุมวางแผนการ

ดำเนินงานกับคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม เพื่อ

จัดเตรียมองค์ความรู ้และถ่ายทอดความรู ้เก ี ่ยวกับ 

การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาปลูกฝังค่านิยม

ต่อต ้านการทุจริตทุกร ูปแบบในสถานศึกษาให้กับ

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกระดับชั้น โดย

ผ่านระบบออนไลน์พร้อมทั้งทำแบบทดสอบ รวบรวม

ข้อมูลและสรุปผลการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งรายงานผล

การจัดกิจกรรมต่อผู้บริหาร  

ก.ค. - ก.ย. 65 ครูภัทรา  คำดา  
และคณะ 
 

2.  กิจกรรมแข่งขันทักษะโรงเรียน

สุจรติ 

 

งานโรงเร ียนสุจร ิตดำเนินการประชุมวางแผนการ

ดำเนินงานกับคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม เพื่อจัดทำ

คำส ั ่ ง และกำหนดการแข ่ งข ั น  ร วมท ั ้ ง แต ่ งตั้ ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ั ด ส ิ น ก า ร ป ร ะ ก ว ด ค ำ ข วั ญ 

ต่อต้านการทุจริต ประกวดวาดภาพและประกวดคลิป

วีดีโอต่อต้านการทุจริตเป็นต้น โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทุกระดับชั้น เป็นการปลูกฝัง

ค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบให้แก่เด็กและ

เยาวชน  สรุปผลการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งรายงานผล

การจัดกิจกรรมต่อผู้บริหาร 

พ.ย.65-มี.ค.66 ครูภัทรา  คำดา  
และคณะ 
  

3. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน 

การทุจริต 

 

  

  

งานโรงเร ียนสุจร ิตดำเนินการประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานกับคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ออกแบบ
และจัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบใน
โรงเรียน ทั้งนี้ให้นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญและ
ปลูกฝังค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  สรุปผล
การจัดกิจกรรม พร้อมทั้งรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ
ผู้บริหาร 

 พ.ย.65-มี.ค.66 ครูภัทรา  คำดา  
และคณะ 
 

4.  กิจกรรมคา่ยยุวชนคนด ี

 

 

  

  

  

งานโรงเรียนสุจริตร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนิน
ก ิ จ ก ร รม เพ ื ่ อ ว า งแผนและจ ั ดท ำกำห น ด ก า ร  
เชิญวิทยากรดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน
สุจริตต่อตัวแทนนักเรียนและสภานักเรียนของโรงเรียน
เพื่อปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในโรงเรียน
และสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนประเมินผลความ
พึงพอใจรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม      

 ก.ค. - ต.ค.65 ครูภัทรา  คำดา 

และสภานักเรียน 

ร่วมกับงาน

ส่งเสริมคณุธรรม

และจริยธรรม 

 

5 กิจกรรมบริษัทสร้างการด ี

 

งานโรงเรียนสุจริตร่วมกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยและ

และสภานักเรียน  ดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการ

 ก.ค. - ต.ค.65 

 

ครูภัทรา  คำดา  
และ



ที ่ งาน / กิจกรรม วิธีการ / รายละเอียดการจัดกิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 

ดำ เน ินการจ ัดก ิ จกรรมทำแผนการดำ เน ินการ

ประชาสัมพันธ์ให้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนภายใน

โรงเรียนวางแผนการสร้างผลิตภัณฑ์ในบริษัทสร้างการดี 

คิดค้นสูตรการผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ

และน่ารับประทาน จัดจำหน่ายภายในโรงเรียน ทำบัญชี

รายรับ- รายจ่ายในโครงการ สรุปผลการดำเนินการและ

ถอดบทเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  สรุปผลการจัด

กิจกรรม พร้อมท้ังรายงานผลการจัดกิจกรรมตอ่ผู้บรหิาร 

คณะกรรมการ
สภานักเรียน 
  

6. กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

 

งานโรงเรียนสุจริตร่วมกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยและ
และสภานักเรียน  ดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช สพฐ. น้อย ที่ได้มาจากการสรรหาจำนวน 20 คน
ที่มีคุณลักษณะสุจริต กำหนดมาตรการและแนวทางการ
ดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะ
ของโรงเรียนสุจริต คณะกรรมการป.ป.ช. สพฐ.น้อย
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจร ิตภายในโรงเร ียนทุกร ูปแบบสร ุปผลการ
ดำเนินการและถอดบทเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  
สรุปผลการจัดกิจกรรม พร้อมทั ้งรายงานผลการจัด
กิจกรรมต่อผู้บริหาร 

 ก.ค.65-ต.ค.65 ครูภัทรา  คำดา  
และ
คณะกรรมการ
สภานักเรียน 
 

7. ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสของสถานศึกษา 

ออนไลน์ (ITA) 

งานโรงเรียนสุจริตดำเนินการประชุมเพื่อปรึกษาหารือใน
การจัดทำแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการของโรงเรียน 
เพื่อจัดทำข้อมูลและรวบรวมข้อมูลทุกกลุ่มงานภายใน
โรงเรียนตามวันที่ ปปช. กำหนด  โดยคณะกรรมการใน
ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำข้อมูลของกลุ่มบริหารงาน/
กลุ่มงาน  และรวบรวมข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  และ
นำเสนอสู่สาธารณะแบบออนไลน์ เพื่อประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถานศึกษา คณะกรรมการ ปปช. 
จะเป็นผู้ประเมินผล  เมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นสรปุผล
การจัดกิจกรรม พร้อมทั้งรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ
ผู้บริหาร 

ก.ค.65-ต.ค.65 ครูภัทรา  คำดา 

และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11. การจำแนกการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรมย่อยท่ีดำเนินการ ประเภทงบประมาณ 

งบลงทุน งบดำเนินงาน งบ

บุคลากร 

รวม 

(บาท) 
ที่ดิน/

สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์ ค่าตอบแทน/ 

ค่าเบี้ยเลีย้ง 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ ค่าจ้างครู/

พนักงาน 
 

1 กิจกรรมอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา

นักเรียนและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

onsite/online 

    2,000   2,000 

2 กิจกรรมแข่งขันทักษะโรงเรียนสุจริต   8,000  8,280   16,280 

3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต        0 

4 กิจกรรมค่ายยุวชนคนดี        0 

5 บริษัทสร้างการดี        0 

6 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย        0 

7 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ

สถานศึกษา ออนไลน์ (ITA) 
  1,500   2,500  4,000 

8 สรุปรายงานผลกิจกรรม      200  200 

  รวมท้ังสิ้น (บาท) - - 9,500  10,280 2,700 - 22,480 

สรุป  ประเภทของงบประมาณ  งบอุดหนุนฯ  งบพัฒนาผู้เรียน  งบบำรุงการศึกษา  งบอื่นๆ 

งบประมาณสำหรับใช้ในภาคเรียนที่  1 จำนวน    6,100  บาท 

งบประมาณสำหรับใช้ในภาคเรียนที่  2 จำนวน   16,380  บาท    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 22,480 บาท 
 

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

ที่ รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ค่าจ้างและอื่นๆ หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย รวม (บาท) 

1.  

  

 กิจกรรมอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต (ออนไลน์)  

1)ค่าเอกสารรับการประเมิน ชุด 1 2,000 2,000 

 2. 

  

  

 กิจกรรมแข่งขันทักษะโรงเรียนสุจริต  

1)กระดาษพิมพ์เกียรติบัตรขอบทอง ห่อ   2 280  280  

2)ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน คน 100 80 8,000 

3)ค่าไวนลิ แผ่น 1 1,000 1,000 

4)ค่ากระดาษโฟโต ้ แพ็ค 10 280 2,800 

5)Power bank  ชิ้น 10 250 2,500 

6)หูฟัง ชิ้น 10 170 1,700 

รวม 16,280 

3. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 



ที่ รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ค่าจ้างและอื่นๆ หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย รวม (บาท) 

4. กิจกรรมค่ายยุวชนคนดี 

5. บริษัทสร้างการด ี

6. กิจกรรมป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

7. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา ออนไลน ์(ITA) 

 1) ค่าอาหารว่าง คน 50 25 1,250 

 2) ค่าอาหารกลางวนั คน 50 50 2,500 

 3) ค่าจัดทำเล่มรายงานผล เล่ม 1 250 250 

รวม 4,000 

8. สรุปและรายงานผลการจัดกจิกรรมประจำปี     

 1)ค่าเข้าเล่มเอกสาร เล่ม 2 100 200 

รวมทั้งสิ้น (บาท)   22,480 

13. สถานที่จัดกิจกรรม    โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและสถานที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
14. ระดับความสำเร็จ 
ที ่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริิหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนใน
โรงเรียน มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในด้านความซื่อสัตยส์ุจรติ  
คิดเป็นร้อยละ 90 
2. สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่ม
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชนท่ัวไป มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ คดิเป็นร้อยละ 90 
3. บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นำยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน 
ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลได้อย่างถูกต้องมี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต คิดเป็นร้อยละ 90 

 
- การตอบแบบสอบถามสำรวจ
ความพึงพอใจ 
- การทำแบบทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้น
การทุจริตหลังการเผยแพร่ความรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมของ
ผู้เรยีน/ผลการเรยีนในวิชาหน้าท่ี
พลเมือง 
- การประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรยีนในด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต 

 
-แบบสอบถามสำรวจความพึง
พอใจ 
-แบบทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต 
-ครูผู้สอนวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนในรายวิชา 
หน้าท่ีพลเมือง 
-ครูประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้รียน 

2 เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริิหาร ครู บุคลากรทางการศกึษาและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
2. สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  
นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลได้อย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจรติ  

 

 

 



15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีเครือข่ายป้องกัน ต่อต้านการทุจริตและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและ

ประชาชน  

3. บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นำยทุธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. 

ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังจติสำนึกและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระบบธรรมาภิบาลแก่เด็กและเยาวชน 

  

 


