โครงการ : โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต
แผนงาน : บริหารทั่วไป
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา : กลยุทธ์ที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1,2,3,4
ผู้ที่รับผิดชอบ : นางลาวัลย์ อุระศิลป์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุข โดยมีการเอารัดเอา
เปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มา
โดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่น
พวก ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต
โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูก
จิตสำนึกให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษา และเมื่อมีการดำนินงานแล้ว ก็จะได้
นำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็น
แกนนำในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการตามรูปแบบของโรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
2. ปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวร้อยละ 80 มี
คุณลักษณะ 5
ประการตามรูปแบบของโรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง
และมีจิตสาธารณะ
2. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวร้อยละ 80 มี
จิตสำนึกและ ร่วมสร้างเครือข่ายในชุมชน สังคม ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม ที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกกิจกรรม
2. ชุมชน/ผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 90 ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกกิจกรรม
๕. การดำเนินงาน
ที่
๑

๒

กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินงาน
เรียนดี
- โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ของ
นักเรียน
ตลอดปีการศึกษา 256๔
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
ช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- พลิกกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ BBL
กิจกรรมเด่น
- โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ตลอดปีการศึกษา 256๔
เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และวินัยนักเรียน
- โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
- โครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ภายใน –
ภายนอกโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ครูประจำชั้น

คณะครูทุกคน

๓

๔

เน้นคุณธรรม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
นำชุมชน
- โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโรงเรียน
- โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
นักเรียน
- โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบผลการดำเนินงานของ
โรงเรียน

ตลอดปีการศึกษา 256๔

คณะครูทุกคน

ตลอดปีการศึกษา 256๔

คณะครูทุกคน

6. งบประมาณ
จำนวน 1,000 บาท จากงบอุดหนุนการศึกษา เพื่อเป็นค่ากระดาษและวัสดุ ในการดำเนินกิจกรรมใน
โครงการ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีคุณลักษณะ 5 ประการ
ตามรูปแบบของโรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มี
ความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

วิธีประเมิน
ทดสอบ สังเกต
สอบถาม

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีจิตสำนึกและร่วมสร้าง
เครือข่ายในชุมชน
สังคม ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

สังเกต สอบถาม
ความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ
แบบสังเกต
แบบสอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

3.นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคำหัว
ช้างโนนตุ่นป่ามะนาวร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
ทุกกิจกรรม

ตรวจสอบ รายชื่อ
ผู้เข้าร่วม กิจกรรม

ปพ.5 (รายชื่อ
นักเรียน)

4. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครอง/ชุมชน ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุก
กิจกรรม

ตรวจสอบ รายชื่อ
ผู้เข้าร่วม กิจกรรม

ทะเบียนลงเวลามา
เข้าร่วมกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนร้อยละ 90 เป็นคนดีของสังคม และสร้างเครือข่ายความดีสู่ครอบครัวและสังคมอย่าง
ผู้มีจิตสำนึกและมีคุณภาพ
2. ชุมชน / ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือและร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
นางลาวัลย์ อุระศิลป์

ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
นางธราภรณ์ จิตรสม

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

