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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร
งานสำนักงาน
1.ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
ประจำปีการศึกษา2564 โครงการพิเศษ
2.ประเภทกิจกรรมตาม สพฐ.………..………………………………………………...............................รหัสกิจกรรม(สพฐ.)……….
3.ปฏิบัติการภายใต้ธรรมนูญโรงเรียน ดังนี้
- สนองแผนงานหลักของโรงเรียน ข้อที…่ ... ข้อที่ ......................................………………………………………………………..
- สนองแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ภายใต้โครงการของโรงเรียน ข้อที…่ … ข้อที่ ............................................................................................................
- ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียน ข้อที่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้ กำหนด
วิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจในการ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูป
กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปมการาทุ จ ริ ต ทั ้ ง ระบบ ให้ ม ี ม าตรฐานสากล โดยมี เ ป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
คื อ ประเทศไทยได้ ร ั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perception Index) ไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้อยละ50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง”
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคม ธรรมาภิบาล) อีกด้วย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ทำข้อตกลงความ
ร่ว มมือต่อต้านการทุจ ริตร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานความร่ว มมือในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
โดยอาศัยกลไกลทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ การดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนิน งานของสำนัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั ้ น พื ้ น ฐาน โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา จึ ง ได้ จ ั ด ทำโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้มีการบริหารจัดการและบูรณาการเรียนการสอนที่
แบบฟอร์มเขียน งาน/โครงการ ประจำปี
งานแผนงานโรงเรียน
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เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพี ยงและ
มีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริ หาร ครู นักเรียนแกนนำและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ ตลอดจนเป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อน “โรงเรียนสุจริต” ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
5.2 เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต
5.3 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ
6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่
ด้านทักษะการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ
6.1.2 นักเรีย นร้อยละ 90 มีความตระหนักถึงโทษภัยของการขาดคุณลั กษณะที่ พึงประสงค์
5 ประการ
6.1.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตและร่วมคิดป้องกันการทุจริต
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่
ด้านทักษะการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ
6.2.2 นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษภัยของการขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ
6.2.3 ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก เรี ย น และผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจแนวทาง
การดำเนินงานโรงเรียนสุจริตและร่วมคิดป้องกันการทุจริต
6.2.๔ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แบบฟอร์มเขียน งาน/โครงการ ประจำปี
งานแผนงานโรงเรียน
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8. ระยะเวลาดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
(ต.ค.63-มี.ค.64)
(เม.ย.64-ก.ย.64)
ระยะเวลาที่
ระยะเวลาที่
งบประมาณ
งบประมาณ
ดำเนินการ
ดำเนินการ

1 ครูจิตอาสา ช่วยสอน
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
2 การประกวดห้องเรียน
3 พัฒนาศักยภาพการ
ดำรงตนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4 รับบริจาคโลหิต
5 เด็กเตรียมฯ เด็กดี
ตามรอยพระบาท
รัชกาลที่ 9 ระยะที่ 1
6 AIC จิตอาสาพัฒนา ต.อ.
7 อบรม สัมมนา
เชิงปฏิบัติการนักเรียน
กลุ่ม AIC

แบบฟอร์มเขียน งาน/โครงการ ประจำปี
งานแผนงานโรงเรียน

-

-

ภาคเรียนที่ 1

-

-

ภาคเรียนที่ 1

-

-

มิ.ย. 2564

-

-

มิ.ย. 2564

-

-

ก.ค. - ก.ย.
2564

-

-

ก.ค. - ก.ย.
2564

-

-

ก.ย. 2564
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ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
และบุคลากร
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
และบุคลากร
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
และบุคลากร
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
และบุคลากร
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
และบุคลากร
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
และบุคลากร
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9. วิธีดำเนินการ
เป้าหมาย
งบประมาณ
(จำนวน/ปริมาณ)

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นวางแผน(Plan-P/T)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินการ
มิ.ย. 2564

- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ

มิ.ย. 2564

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนฯ
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนฯ

2. ขั้นดำเนินการ(Do-D/S)
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- ประชุมคณะกรรมการทีมงานเพื่อ
วางแผนการปฏิบัติงาน
ในการดำเนินงานโครงการ
- ประชุมชี้แจงโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้คณะครูทราบ
- ดำเนินโครงการและกิจกรรมตาม
แผนการปฏิบัติงานที่วางไว้
3. ขั้นทบทวน/ตรวจสอบ(Check-C)
- ติดตามผลการดำเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรม
4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
(Report-R/A)

มิ.ย. 2564

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนฯ

มิ.ย. 2564

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนฯ

ก.ค. 2564
ก.ค. - ก.ย.
2564

- ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
- สรุปข้อเสนอแนะและแนวทาง
การปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโครงการ
5.ขั้นสรุปรายงาน Report(-P)

ก.ย. 2564

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนฯ

ก.ย. 2564

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนฯ
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนฯ

ก.ย. 2564
ก.ย. 2564

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนฯ
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนฯ

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนฯ

รวม
10. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา)
............................................................................................................................. ...............................................

แบบฟอร์มเขียน งาน/โครงการ ประจำปี
งานแผนงานโรงเรียน
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11. ประเภทค่าใช้จ่าย
งาน/โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น...............................บาท จำแนกรายการใช้จ่าย ประเภทค่าใช้จ่าย
และแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
แหล่งงบประมาณ

ประเภทค่าใช้จ่าย
กิจกรรม/รายการ
ระบุกิจกรรมและรายการพัสดุ

งบ
บุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดำเนินงาน
ค่าจ้าง
เหมา
บริการ

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

งบลงทุน
ค่าวัสดุ

ค่าที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง

ค่า
ครุภัณฑ์

- อุดหนุนรายหัว
- อุดหนุนเรียน
ฟรี
- เงินรายได้
/ บกศ.
- เงินรายได้
/ ระดมทรัพย์.
- เงินอื่น ๆ

1. ครูจิตอาสา ช่วยสอนโรงเรียน
วัดปทุมวนาราม
2. การประกวดห้องเรียน
3. พัฒนาศักยภาพการดำรงตนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4. รับบริจาคโลหิต
5. เด็กเตรียมฯ เด็กดี ตามรอย
พระบาท รัชกาลที่ 9 ระยะที่ 1
6. AIC จิตอาสาพัฒนา ต.อ.
7. อบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการ
นักเรียนกลุ่ม AIC
รวม

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
13.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนวักปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ

แบบฟอร์มเขียน งาน/โครงการ ประจำปี
งานแผนงานโรงเรียน
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14. การติดตามผลและประเมินผล
ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ
เป้าหมาย(เกณฑ์)ที่ต้องการ วิธี/เครื่องมือวัดและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
1.) นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ
ได้แก่ ด้านทักษะการคิด การมีวินัย
แบบประเมินตนเอง
ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และ
การมีจิตสาธารณะ
2.) นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษ
ภัยของการขาดคุณลักษณะที่พึง
แบบประเมินตนเอง
ประสงค์ 5 ประการ
3.) ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
แบบประเมินตนเอง
โรงเรียนสุจริตและร่วมคิดป้องกัน
การทุจริต
4.) ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัด
แบบประเมินแผนการจัดการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
เรียนรู้/การนิเทศการจัดการเรียน
ที่บูรณากับกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
การสอน
ได้อย่างเหมาะสม
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ ด้านทักษะการคิด การมีวินัย
ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ
2. นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษภัยของการขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
โรงเรียนสุจริตและร่วมคิดป้องกันการทุจริต
4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยปลูกฝังให้
นักเรียนมีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต

ลงชื่อ………………………………………………….
(นายพรภัทร สินดี)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แบบฟอร์มเขียน งาน/โครงการ ประจำปี
งานแผนงานโรงเรียน
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ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร...................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
ลงชื่อ........................................................
(ว่าที่ร้อยตรี มานพ เพ็ญรัศมี)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร
เรียน ผู้อำนวยการ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
ประจำปีการศึกษา2564 สมควรได้รับการพิจารณา.....................
ลงชื่อ......................................................
(นายนพล อาจฤทธิ์)
หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน
เรียน ผู้อำนวยการ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
ประจำปีการศึกษา2564 สมควรได้รับการพิจารณา.....................
ลงชื่อ......................................................
(นายกิตติภพ ภวณัฐกุลธร)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ผลการพิจารณา

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ........................................................
(นางวรรณดี นาคสุขปาน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แบบฟอร์มเขียน งาน/โครงการ ประจำปี
งานแผนงานโรงเรียน
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